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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado Ademir Lucas                BSD
Deputado André Quintão  PT
Deputado Chico Uejo                   BSD
Deputado Domingos Sávio         BSD
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Deputado Inácio Franco                   PV
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Deputado Antônio Júlio                    PMDB
Deputado Dalmo Ribeiro Silva            BSD
Deputado Delvito Alves                                 DEM
Deputada Elisa Costa                 PT
Deputado Juninho Araújo                   BSD
Deputado Luiz Humberto Carneiro                BSD
Deputado Mauri Torres                    BSD

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS

Deputado Ademir Lucas                                BSD
Deputado Padre João                                    PT
Deputado Ronaldo Magalhães           BSD
Deputado Wander Borges             BSD
Deputado Weliton Prado           PT

SUPLENTES

Deputado Doutor Rinaldo           BSD
Deputado Durval Ângelo                    PT
Deputado Eros Biondini           BSD
Deputado Paulo Guedes              PT
Deputado Sebastião Costa                BSD



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva            BSD
Deputado Delvito Alves          DEM
Deputado Gilberto Abramo               PMDB
Deputado Hely Tarqüínio                  PV
Deputado Neider Moreira                              PP
Deputado Sargento Rodrigues            PDT
Deputado Sebastião Costa               BSD

SUPLENTES

Deputado Adalclever Lopes         PMDB
Deputado Ademir Lucas                      BSD
Deputado Délio Malheiros               PV
Deputado Dimas Fabiano           PP
Deputado Gustavo Valadares            DEM
Deputado Sebastião Helvécio         PDT
Deputado Zé Maia                                         BSD

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS

Deputado Antônio Genaro                    BSD
Deputado Dimas Fabiano               PP
Deputada Gláucia Brandão                    BSD
Deputada Maria Lúcia Mendonça                  DEM
Deputada Rosângela Reis               PV

SUPLENTES

Deputada Ana Maria Resende         BSD
Deputado Dalmo Ribeiro Silva            BSD
Deputado Hely Tarqüínio                               PV
Deputado Ruy Muniz                                     DEM
Deputado Vanderlei Jangrossi                       PP



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS

Deputado Antônio Júlio              PMDB
Deputado Carlos Pimenta                    PDT
Deputado Célio Moreira                     BSD
Deputado Délio Malheiros                     PV
Deputado Walter Tosta  BSD

SUPLENTES

Deputado Inácio Franco                      PV
Deputado Neider Moreira                              BSD
Deputado Ronaldo Magalhães                      BSD
Deputado Sávio Souza Cruz               PMDB
Deputado Sebastião Helvécio                PDT

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS

Deputado Durval Ângelo                    PT
Deputado João Leite                      BSD
Deputado Luiz Tadeu Leite          PMDB
Deputado Ruy Muniz                DEM
Deputado Zé Maia                            BSD

SUPLENTES

Deputado Antônio Carlos Arantes                 BSD
Deputado Djalma Diniz                   BSD
Deputado Vanderlei Miranda                PMDB
Deputado Walter Tosta                     BSD
Deputado Weliton Prado          PT



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA

EFETIVOS

Deputada Ana Maria Resende                      BSD
Deputado Carlin Moura               PCdoB
Deputado Deiró Marra                        BSD
Deputada Maria Lúcia Mendonça                  DEM
Deputado Vanderlei Jangrossi                       PP

SUPLENTES

Deputado Almir Paraca                                  PT
Deputado Gil Pereira                                   PP
Deputado Lafayette de Andrada          BSD
Deputado Ruy Muniz                          DEM
Deputado Wander Borges                             BSD

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS

Deputado Agostinho Patrús Filho                  PV
Deputado Antônio Júlio                                  PMDB
Deputada Elisa Costa  PT
Deputado Jayro Lessa                        DEM
Deputado Lafayette de Andrada            BSD
Deputado Sebastião Helvécio    PDT
Deputado Zé Maia                         BSD

SUPLENTES

Deputado André Quintão                   PT
Deputado Antônio Carlos Arantes                 BSD
Deputado Arlen Santiago                       BSD
Deputado Carlos Pimenta                    PDT
Deputado Célio Moreira  BSD
Deputado Ivair Nogueira                                PMDB
Deputado Rômulo Veneroso                    PV



COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EFETIVOS

Deputado Almir Paraca                        PT
Deputado Fábio Avelar  BSD
Deputado Inácio Franco                                PV
Deputado Sávio Souza Cruz                   PMDB
Deputado Wander Borges                             BSD

SUPLENTES

Deputado Antônio Júlio                                  PMDB
Deputado Deiró Marra                                   BSD
Deputado Padre João                                    PT
Deputado Rômulo Veneroso                          PV
Deputado Ronaldo Magalhães                      BSD

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS
Deputado  André Quintão                              PT
Deputado Carlin Moura                                  PCdoB
Deputado Eros Biondini                                 BSD
Deputado Gustavo Valadares                        DEM
Deputado João Leite                                      BSD

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes                           PMDB
Deputado Domingos Sávio                    BSD
Deputado Elmiro Nascimento                        DEM
Deputado Fábio Avelar                                  BSD
Deputado Padre João                                    PT

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS

Deputado Antônio Carlos Arantes                 BSD
Deputado Chico Uejo                                    BSD
Deputado Getúlio Neiva                         PMDB
Deputado Padre João                                   PT



Deputado Vanderlei Jangrossi                      PP

SUPLENTES

Deputada Cecília Ferramenta                   PT
Deputado Deiró Marra                                   BSD
Deputado Delvito Alves                                 DEM
Deputado Gil Pereira                                     PP
Deputado Gilberto Abramo                            PMDB

COMISSÃO DE  REDAÇÃO

EFETIVOS

Deputado Agostinho Patrús Filho                PV
Deputado Gilberto Abramo                PMDB
Deputada Gláucia Brandão                           BSD
Deputado Lafayette de Andrada           BSD
Deputado Vanderlei Jangrossi                       PP

SUPLENTES

Deputado Ademir Lucas                  BSD
Deputado Antônio Júlio                PMDB
Deputado Dimas Fabiano                 PP
Deputado João Leite                                   BSD
Deputado Rômulo Veneroso              PV

COMISSÃO DE  SAÚDE

EFETIVOS

Deputado Carlos Mosconi      BSD
Deputado Carlos Pimenta                  PDT
Deputado Doutor Rinaldo                 BSD
Deputado Hely Tarqüínio               PV
Deputado Ruy Muniz                  DEM

SUPLENTES

Deputado Arlen Santiago  BSD
Deputado Elmiro Nascimento  DEM
Deputado Juninho Araújo                       BSD



Deputado Paulo Cesar                         PDT
Deputada Rosângela Reis                         PV

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Délio Malheiros         PV  
Deputado Leonardo Moreira                         DEM
Deputado Luiz Tadeu Leite                           PMDB
Deputado Paulo Cesar                         PDT
Deputado Sargento Rodrigues                      PDT

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes                           PMDB
Deputado Carlos Pimenta                              PDT
Deputado Jayro Lessa                                   DEM
Deputado Rômulo Veneroso                    PV
Deputado Sebastião Helvécio                        PDT

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

EFETIVOS
Deputado Antônio Carlos Arantes                 BSD
Deputado Domingos Sávio                            BSD
Deputada Elisa Costa                                    PT
Deputada Rosângela Reis                             PV
Deputado Walter Tosta                                  BSD

SUPLENTES
Deputado Almir Paraca                                 PT
Deputado Bráulio Braz                                  BSD
Deputado Carlos Mosconi                             BSD
Deputado Inácio Franco                                PV
Deputada Maria Lúcia Mendonça                  DEM



COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS
Deputado Djalma Diniz                                  BSD
Deputado Gil Pereira                                     PP
Deputado Gustavo Valadares                        DEM
Deputado Juninho Araújo              BSD
Deputado Paulo Guedes                                PT

SUPLENTES
Deputado Chico Uejo                                 BSD
Deputado Elmiro Nascimento                        DEM
Deputado Inácio Franco                                 PV
Deputado Zezé Perrella                  BSD
Deputado Vanderlei Jangrossi                       PP

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

EFETIVOS
Deputado Bráulio Braz                   BSD
Deputada Cecília Ferramenta           PT
Deputado Eros Biondini               BSD
Deputado Vanderlei Miranda                         PMDB
Deputado Zezé Perrella                   BSD

SUPLENTES
Deputado Almir Paraca                      PT
Deputado Célio Moreira                                 BSD
Deputado Getúlio Neiva                                 PMDB
Deputado Luiz Humberto Carneiro                BSD
Deputado Neider Moreira                               BSD

OUVIDORIA PARLAMENTAR

Ouvidor-Geral: Deputado Inácio Franco (PV)



ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da
Reunião

Número Tipo Data da
Publicação

Página

27.3.2007 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática e de
Transporte,

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

21.11.2007 1328

27.6.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição nº

22/2007

14.11.2007 789

4.7.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição nº

31/2007

7.11.2007 454

2.10.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição nº

34/2007

7.11.2007 454

18.10.2007 43ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

1º.11.2007 56



Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates

“Alimentação Escolar
como Estratégia de

Segurança Alimentar e
Nutricional”

18.10.2007 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

7.11.2007 455

19.10.2007 44ª Reunião Especial 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 123

23.10.2007 16ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

7.11.2007 456

23.10.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 1ª Sessão

10.11.2007 724



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

23.10.2007 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.11.2007 790

23.10.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

27.11.2007 1666

24.10.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

7.11.2007 458

24.10.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

7.11.2007 460

24.10.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

7.11.2007 462

24.10.2007 24ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária

7.11.2007 463



da 16ª Legislatura
24.10.2007 25ª Reunião Ordinária da

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

Legislatura

7.11.2007 463

24.10.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

10.11.2007 726

24.10.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

10.11.2007 727

24.10.2007 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

10.11.2007 729

24.10.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.11.2007 791

24.10.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária

14.11.2007 793



da 16ª Legislatura
25.10.2007 23ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

7.11.2007 465

25.10.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

7.11.2007 466

25.10.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

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

17.882

15.11.2007 1142

29.10.2007 47ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Universidade Federal

de Minas Gerais -
UFMG - pelos 80 Anos

de Fundação

2.11.2007 327

29.10.2007 4ª Reunião Especial da
Comissão de Política

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

Legislatura

7.11.2007 466

30.10.2007 104ª Reunião Ordinária da 1º.11.2007 1



1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
30.10.2007 11ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

7.11.2007 468

30.10.2007 68ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

9.11.2007 626

30.10.2007 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.11.2007 793

30.10.2007 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

20.11.2007 1237

30.10.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

20.11.2007 1239

31.10.2007 105ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

2.11.2007 260



31.10.2007 69ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

10.11.2007 692

31.10.2007 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

10.11.2007 730

31.10.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na  1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.11.2007 796

31.10.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

20.11.2007 1240

31.10.2007 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.11.2007 1242

31.10.2007 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.11.2007 1244



31.10.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.11.2007 1245

31.10.2007 25ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

21.11.2007 1329

31.10.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

21.11.2007 1331

1º.11.2007 106ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

6.11.2007 359

1º.11.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.11.2007 776

1º.11.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.11.2007 797

1º.11.2007 30ª Reunião Ordinária da 20.11.2007 1246



Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
5.11.2007 48ª Reunião Especial da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Grande Loja Maçônica
de Minas Gerais pelos

Seus 80 Anos de
Fundação

13.11.2007 745

5.11.2007 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.11.2007 1249

6.11.2007 107ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

8.11.2007 485

6.11.2007 70ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

13.11.2007 757

6.11.2007 49ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização de
Audiência Pública

para Avaliar a

15.11.2007 1087



Execução do Plano
Plurianual de Ação
Governamental -

PPAG - 2004-2007,
para Discutir o PPAG

2008-2011 e para
Receber Propostas de

Alteração e
Aprimoramento dos

Projetos
Estruturadores

6.11.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.11.2007 1250

6.11.2007 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.11.2007 1332

6.11.2007 26ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.11.2007 1334

7.11.2007 108º Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

9.11.2007 576

7.11.2007 71ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

14.11.2007 779



Legislatura
7.11.2007 30ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.11.2007 798

7.11.2007 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

21.11.2007 1335

7.11.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.11.2007 1338

7.11.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.11.2007 1339

8.11.2007 109ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

10.11.2007 657

8.11.2007 Evento Realizado na
109ª Reunião

Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada à Audiência

Pública “Plano
Plurianual de Ação
Governamental -

15.11.2007 681



PPAG - 2008-2011”
com a Apresentação
das Propostas dos

Grupos de Trabalho
8.11.2007 11ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.11.2007 1251

8.11.2007 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Cultura
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.11.2007 1254

8.11.2007 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.11.2007 1340

8.11.2007 19ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.11.2007 1341

12.11.2007 50ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -

Destinada à Entrega
ao Sr. Valentino

Rizzioli Presidente da
Casa New Holland -
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/10/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 122 e 123/2007
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 1.737 e 1.738/2007), do
Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 33/2007 - Projetos
de Lei nºs 1.739 a 1.744/2007 - Requerimentos nºs 1.388 a
1.403/2007 - Requerimentos do Deputado Carlos Mosconi, da
Comissão de Direitos Humanos (3) e dos Deputados Gilberto Abramo
(6), Sargento Rodrigues e Leonardo Moreira (7) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento e Adalclever Lopes
- Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado
Deiró Marra, da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados Doutor
Rinaldo, Gustavo Valadares e Dalmo Ribeiro Silva - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues,
Leonardo Moreira (7) e Gilberto Abramo (6); deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos
(2); aprovação - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso do Deputado André Quintão - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -

Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos 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 - Elmiro
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Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho
Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

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 Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de
1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 122/2007
Belo Horizonte, 25 de outubro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei que autoriza a abertura
de crédito suplementar de R$141.971.144,65 (cento e quarenta e um
milhões, novecentos e setenta e um mil, cento e quarenta e quatro
reais e sessenta e cinco centavos) em favor do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais.

Por entendê-la relevante para melhor compreensão do conteúdo do
projeto, faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária
de Estado de Planejamento e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado.
Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Encaminho a Vossa Excelência Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$141.971.144,65 (cento
e quarenta e um milhões, novecentos e setenta e um mil, cento e
quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em favor do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar destina-se a cobrir as seguintes despesas:
I - pessoal e encargos sociais, no valor de R$127.500.000,00 (cento

e vinte e sete milhões e quinhentos mil reais);
II - outras despesas correntes, no valor de R$14.471.144,65

(quatorze milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e quarenta
e quatro reais e sessenta e cinco centavos);

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos
provenientes de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$74.200.000,00 (setenta e quatro milhões e duzentos mil
reais);

II - excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para
o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para o corrente
exercício, no valor de R$6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil
reais);

III - excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor
para Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para o
corrente exercício, no valor de R$14.600.000,00 (quatorze milhões e
seiscentos mil reais);

IV - excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados,
no valor de R$11.971.144,65 (onze milhões, novecentos e setenta e
um mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos);

V - anulação de dotações orçamentárias próprias, no valor de
R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a
Lei nº 16.696, de 16 de janeiro de 2007, não contém dispositivo que
autorize o Poder Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento do
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de

estima e consideração.
Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.737/2007
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$141.971.144,65 ao

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$141.971.144,65
(cento e quarenta e um milhões, novecentos e setenta e um mil, cento
e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para atender
a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
R$127.500.000,00 (cento e vinte e sete milhões e quinhentos mil
reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$14.471.144,65
(quatorze milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e quarenta
e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos
provenientes:

I - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$74.200.000,00 (setenta e quatro milhões e duzentos mil
reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal
para o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para o
corrente exercício, no valor de R$6.200.000,00 (seis milhões e
duzentos mil reais);

III - do excesso de arrecadação da receita de contribuição do
servidor para Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para
o corrente exercício, no valor de R$14.600.000,00 (quatorze milhões e
seiscentos mil reais);

IV - do excesso de arrecadação de recursos diretamente
arrecadados, no valor de R$11.971.144,65 (onze milhões, novecentos
e setenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco
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centavos);
V - da anulação de dotações orçamentárias próprias, no valor de

R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).
Art. 3º - A implementação desta Lei observará o disposto no art. 169

da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 123/2007
Belo Horizonte, 25 de outubro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei anexo que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$46.472.650,00 (quarenta e seis
milhões quatrocentos e setenta e dois mil e seiscentos e cinqüenta
reais) em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Por entendê-la relevante para melhor compreensão do conteúdo do
Projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária
de Estado de Planejamento e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 25 de outubro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Encaminho a Vossa Excelência Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$46.472.650,00
(quarenta e seis milhões quatrocentos e setenta e dois mil e
seiscentos e cinqüenta reais) em favor do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais.

O crédito suplementar destina-se a cobrir as seguintes despesas:
I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de

R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais);
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II - outras despesas correntes, no valor de R$2.472.650,00 (dois
milhões quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos e cinqüenta
reais);

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos
provenientes de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$32.472.650,00 (trinta e dois milhões quatrocentos e
setenta e dois mil seiscentos e cinqüenta reais);

II - excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para
o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para o corrente
exercício, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); e

III - excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor
para o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para o
corrente exercício, no valor de R$12.000.000,00 (doze milhões de
reais).

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a
Lei nº 16.696, de 16 de janeiro de 2007, não contém dispositivo que
autorize o Poder Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de
estima e consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.
PROJETO DE LEI Nº 1.738/2007

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$46.472.650,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, no valor de R$46.472.650,00
(quarenta e seis milhões quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos
e cinqüenta reais), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$2.472.650,00 (dois
milhões quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos e cinqüenta
reais);
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Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos
provenientes:

I - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$32.472.650,00 (trinta e dois milhões quatrocentos e
setenta e dois mil seiscentos e cinqüenta reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal
para o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP - previsto para o
corrente exercício, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais); e

III - do excesso de arrecadação da receita de contribuição do
servidor para o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP - previsto
para o corrente exercício, no valor de R$12.000.000,00 (doze milhões
de reais).

Art. 3º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 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 COMPLEMENTAR Nº 33/2007
Acrescenta o inciso IV ao art. 5º da Lei Complementar nº 90/2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de

2006, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
 “Art. 5º - (...)
IV - um representante da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2007.
Cecília Ferramenta
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Justificação: Esta iniciativa visa à inclusão de um membro do
Legislativo Mineiro na composição do Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano.

Tal inclusão se faz necessária, tendo em vista a importância da
participação da Assembléia Legislativa na discussão dos assuntos e
na tomada de decisões referentes à Região Metropolitana.

Cumpre ainda ressaltar que, para a composição do Conselho
Deliberativo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, há a previsão
de membros da Assembléia Legislativa. A ausência do Poder
Legislativo no Conselho cria uma lacuna, ao passo que a presença
desse Poder torna a representatividade do Conselho mais completa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.739/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Morada da

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

Terapêutica Morada da Paz, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2007.
João Leite
Justificação: A Comunidade Terapêutica Morada da Paz, com sede

no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins
lucrativos, fundada em 1991. Desde então, vem promovendo ações
visando à recuperação de dependentes químicos, ao mesmo tempo
que presta assistência à suas famílias.

O reconhecimento da entidade como utilidade pública fortalecerá o
trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a
população mineira, 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 de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.740/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Manoel

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

Comunitária Manoel Batista Xavier de Sousa, com sede no Município
de Onça de Pitangui.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Comunitária Manoel Batista Xavier de

Sousa, com sede no Município de Onça de Pitangui, tem por
finalidade primordial prestar assistência social à população local,
promovendo atividades que contribuam para a melhoria da qualidade
de vida dos moradores.

A entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais
de um ano e não tem fins lucrativos, e sua Diretoria é composta por
pessoas de reconhecida idoneidade, não remuneradas pelo exercício
de sua funções.

Por cumprir a referida associação todos os requisitos necessários
para a obtenção do título de utilidade pública, 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 1.741/ 2007
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênios para reprogramar

máquinas de loteria instantânea eletrônica apreendidas e destiná-las
para uso educacional.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a celeb rar convênios com

o Poder Judiciário, Prefeituras Municipais, Receita Federal, Justiça
Federal e instituições de ensino público para reprogramar e destinar
as máquinas de loteria eletrônica apreendidas no Estado para
objetivos educacionais nas redes públicas de ensino médio e
fundamental.
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Parágrafo único - Os convênios podem incluir a destinação de outros
equipamentos apreendidos pela polícia que possam ser utilizados com
objetivos educacionais.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, define-se loteria instantânea
eletrônica aquela realizada por meio de sistema “on-line” ou “off-line”
em uma Unidade Eletrônica Individual - UEI, cujo início de operação
seja mediante a inserção de créditos por meio de fichas, moedas,
cédulas ou cartões magnéticos.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correm por
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo do projeto é autorizar o Poder Executivo a

firmar convênios para reprogramar máquinas de loteria instantânea
eletrônica apreendidas e destiná-las para uso educacional. Os
convênios podem ser celebrados com o Poder Judiciário, Prefeituras
Municipais, Receita Federal, Justiça Federal e instituições de ensino
público, adaptando as citadas máquinas para utilização em escolas
das redes municipal e estadual de ensino médio e fundamental.

Recentemente, o Município de Criciúma (SC) tornou-se exemplo
para o País ao ter sua iniciativa de readaptação das máquinas de
loteria eletrônica divulgada em mídia nacional. Na oportunidade, o
Ministério Público Estadual desse Estado requereu judicialmente a
liberação dos equipamentos apreendidos, os quais são normalmente
destruídos ao fim dos processos judiciais, para que alunos e
professores da Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina -
UNISUL - e de uma escola técnica do Município de Criciúma
desenvolvessem o projeto.

As máquinas de loteria instantânea eletrônica acabaram por ganhar
um novo “design”, com um teclado acoplado, aproveitando-se os
componentes da antiga máquina, implantando-se jogos que testam os
conhecimentos dos alunos em diversas áreas, entre as quais a língua
portuguesa.

No Estado de Santa Catarina, cerca de 170 máquinas apreendidas
já foram utilizadas para este fim social. Portanto, almeja-se destinar
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uma nova utilidade para as máquinas apreendidas em razão da
contravenção penal, ajudando, desta forma, a desenvolver e melhorar
a qualidade do ensino de nosso Estado, reduzindo, de outro lado, o
déficit de equipamentos educacionais nas escolas públicas. Projeto
semelhante está sendo desenvolvido com resultados expressivos nos
Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Por sua importância, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.742/2007
Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Regulação de

Serviços Públicos de Gás Canalizado de Minas Gerais - Arsemg.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Agência Estadual de Regulamentação de

Serviços Públicos de Gás Canalizado de Minas Gerais - Arsemg -
entidade  vinculada  à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - Seplag, de natureza autárquica, dotada de autonomia
administrativa e financeira, com sede e foro na Capital e jurisdição em
todo o território do Estado.

Parágrafo único - A sigla Arsemg e os termos autarquia especial e
Agência Reguladora equivalem, nesta lei, à denominação legal
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Gás
Canalizado de Minas Gerais.

Art. 2º - A Arsemg exercerá, no setor público estadual, o poder de
regulamentação, controle e fiscalização dos serviços delegados e
gozará de todas as franquias, privilégios e isenções asseguradas aos
órgãos da administração direta.

Art. 3º - A Arsemg tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar o
uso ou a exploração por terceiros, com intuito lucrativo, de produção,
transporte e distribuição no segmento de gás canalizado, assim como
a prestação, em regime de concessão ou permissão.

Art. 4º - A regulação e a fiscalização, pela Arsemg, dos serviços
públicos concedidos ou permitidos têm os seguintes objetivos:

I - garantir o cumprimento das exigências de regularidade,
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continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e
cortesia na prestação dos serviços;

II - estimular a competitividade e a realização de investimentos, de
modo a garantir, em médio e longo prazos, melhoria do atendimento
às necessidades da população;

III - promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos
serviços públicos delegados submetidos à sua competência
reguladora, propiciando condições de qualidade, regularidade,
continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das
tarifas;

IV - assegurar a observância das normas legais e contratuais, o
atendimento do interesse público e o respeito aos direitos dos
usuários;

V - proteger os usuários contra o abuso de poder econômico que
vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao
aumento arbitrário dos lucros;

VI - propiciar, mediante o estímulo à composição voluntária,a rápida
solução dos conflitos entre o poder concedente e os concessionários,
permissionários, cessionários e autorizados e destes entre si ou com
os usuários e consumidores;

VII - promover a estabilidade nas relações entre o poder
concedente, entidades reguladas e usuários;

VIII - estimular a expansão e a modernização dos serviços
delegados de modo a buscar a sua universalização e a melhoria dos
padrões de qualidade, ressalvada a competência do Estado quanto à
definição das políticas de investimentos;

IX - fiscalizar os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro,
operacional e jurídico dos contratos de concessões e termos de
permissão de serviços públicos, aplicando, se for o caso, diretamente
as sanções cabíveis, entre as quais, multas, suspensão temporária de
participação em licitações, intervenção administrativa e extinção da
concessão ou permissão, em conformidade com a regulamentação
desta lei e demais normas legais e pactuadas;

X - exercer outras atividades correlatas.
Art. 5º - Compete à Arsemg:
I - cooperar com os demais órgãos e entidades da administração
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pública direta e indireta na implementação da política estadual de
prestação de serviços públicos por delegação;

II - disciplinar o cumprimento das obrigações de universalização e de
continuidade dos serviços públicos atribuídos aos concessionários e
aos permissionários;

III - fixar critérios, normas, diretrizes, recomendações,
procedimentos comerciais, econômico-financeiros e técnicos para a
realização de licitação destinada à outorga de concessão ou
permissão;

IV - estabelecer, com vistas a preservar a competitividade de
mercado, limites, restrições ou condições, aplicáveis a empresas,
grupos empresariais e acionistas, relativas à obtenção e à
transferência de concessões, permissões, cessões e autorizações,
bem como autorizar a subconcessão;

V - instruir os concessionários, permissionários, cessionários,
autorizados e usuários ou consumidores sobre as suas obrigações
contratuais e regulamentares;

VI - fiscalizar a prestação dos serviços bem como o uso e a
exploração de bens públicos por terceiros, com finalidade lucrativa;

VII - requisitar informação de órgão, autoridade ou entidade pública,
guardando o sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar as
diligências que se façam necessárias ao exercício de suas funções;

VIII - acompanhar e controlar as tarifas dos serviços públicos
concedidos ou permitidos e decidir sobre os pedidos de revisão ou
reajuste;

IX - estabelecer mecanismo para garantir a publicidade das tarifas
dos serviços públicos concedidos ou permitidos;

X - expedir resolução e instrução visando a prevenir infrações e
conflitos de interesses;

XI - compor administrativamente conflitos de interesses decorrentes
da concessão ou da permissão de serviços públicos bem como da
concessão, da permissão, da cessão ou da autorização do uso ou da
exploração de bens públicos;

XII - reprimir violação aos direitos dos usuários e orientá-los sobre
seus direitos e deveres;

XIII - requisitar dos órgãos do Poder Executivo as providências
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necessárias ao cumprimento desta lei;
XIV - firmar contrato ou convênio com órgão ou entidade pública

nacional e submeter previamente à apreciação do Governador do
Estado, por intermédio da Seplan-MG, os atos a serem celebrados
com organismo estrangeiro ou internacional;

XV - firmar convênio com órgão ou entidade da União ou de
Município do Estado, com o objetivo de assumir a regulação, o
controle ou a fiscalização da prestação de serviço público
constitucionalmente atribuído à União ou ao Município;

XVI - decidir sobre a celebração, a alteração e a prorrogação dos
contratos da Agência, bem como sobre a nomeação, a exoneração e
a demissão de servidores;

XVII - adquirir, alienar e administrar seus bens;
XVIII - elaborar e encaminhar à Seplag proposta de orçamento;
XIX - autorizar a cisão, a fusão e a transferência e alteração de

controle acionário de concessionária ou permissionária, bem como
aprovar a transferência de concessão e permissão;

XX - elaborar propostas em relação ao estabelecimento, revisão,
ajuste e aprovação de tarifas que permitam a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessões e termos
de permissões de serviços públicos, observando a competência
própria das Agências Nacionais;

XXI - elaborar o seu Regimento Interno.
Art. 6º - O Conselho Consultivo é órgão superior de representação e

participação da sociedade na Arsemg.
Art. 7º - A Arsemg tem a seguinte estrutura:
I - Conselho Diretor;
II - Diretoria Executiva.
Art. 8º - O Conselho Diretor será formado por sete membros, com a

seguinte composição:
I - um representante da Assembléia Legislativa;
II - um representante do Ministério Público - Promotoria de Defesa

do Consumidor;
III - um representante do Poder Executivo;
IV - um representante das entidades representativas das

concessionárias e um das permissionárias dos serviços públicos



15

delegados;
V - um representante de entidades representativas da sociedade

civil;
VI - um representante da entidade representativa dos Revendedores

de Combustíveis Carburantes no Estado.
Parágrafo único - Os Conselheiros e seus suplentes serão

nomeados pelo governo do Estado para um mandato de quatro anos,
e o Presidente será eleito pelos demais Conselheiros.

Art. 9º - A estrutura e o funcionamento do Conselho constarão do
respectivo regimento, a ser aprovado por esse Conselho e
homologado pelo Governador do Estado.

Art. 10 - A Diretoria Executiva da Arsemg compreende o conjunto de
órgãos a que são inerentes as atividades de planejamento,
assessoramento, execução, avaliação, fiscalização e controle, tendo a
seguinte estrutura básica:

I - Ouvidoria;
II - Diretoria Econômica;
III - Diretoria Técnica;
IV - Diretoria Jurídica;
V - Diretoria de Administração e Finanças.
Parágrafo único - A estrutura interna de cada órgão integrante da

Diretoria Executiva, bem como competências e atribuições dos seus
respectivos titulares serão estabelecidas em Regimento da Arsemg.

Art. 11 - A Diretoria da Arsemg é constituída por um Diretor
Executivo e dois Diretores-Gerais, competentes, em regime de
colegiado, para analisar, discutir e decidir, em instância superior, as
matérias de competência da autarquia, e o Diretor Executivo e os
Diretores-Gerais serão nomeados pelo Governador do Estado,
obedecendo-se os seguintes critérios:

I - ser brasileiros natos ou naturalizados;
II - ter reputação ilibada;
III - ter formação universitária e elevado conceito no campo de sua

especialidade;
IV - ter mais de cinco anos no exercício de função ou atividade

profissional relevante para os fins da Arsemg.
Art. 12 - O Diretor Executivo e os Diretores-Gerais serão escolhidos
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pelo Conselho Diretor para um mandato de dois anos, observando-se
o sistema de rodízio, na forma e nos prazos definidos no Regimento
Interno.

Art. 13 - O regimento interno da Arsemg disciplinará sobre os
impedimentos para exercer os cargos de Conselheiros e Diretores,
bem como a substituição destes quando dos impedimentos e durante
a vacância por qualquer outro motivo.

Art. 14 - Constituem patrimônio da Arsemg:
I - os bens, direitos e valores que, a qualquer título, lhe sejam

adjudicados ou transferidos;
II - o saldo dos exercícios financeiros, transferidos para sua conta

patrimonial;
III - o que vier a ser constituído, na forma legal.
§ 1° - Os bens, direitos e valores da Arsemg serão utilizados

exclusivamente no cumprimento dos seus objetivos, permitida, a
critério da Diretoria enquanto colegiado, a aplicação de uns e outros,
para a obtenção de rendas destinadas ao atendimento de sua
finalidade.

§ 2° - Em caso de extinção da Arsemg seus bens reve rterão ao
patrimônio do Estado salvo disposição em contrário expressa em lei.

Art. 15 - Constituem receitas da Arsemg:
I - recursos provenientes de dotações orçamentárias;
II - rendas patrimoniais e as provenientes dos seus serviços, bens e

atividades;
III - doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer

natureza realizados por entidade não regulada;
IV - transferência de recursos consignados nos orçamentos da

União, do Estado e dos Municípios;
V - rendas patrimoniais provenientes de juros e dividendos;
VI - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos

celebrados com órgãos de direito público ou entidades privadas
nacionais, estrangeiras ou internacionais;

VII - receitas oriundas das Agências Nacionais e destinadas à
execução dos serviços públicos delegados, conforme convênio
específico celebrado com elas;

VIII - o percentual incidente sobre o faturamento obtido pela
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concessionária ou permissionária para os serviços de transportes e
para os demais serviços regulados;

IX - receitas provenientes de concessões ou permissões;
X - emolumentos e taxas em decorrência do exercício de

fiscalização, bem como quantias recebidas pela aprovação de laudos
e prestação de serviços técnicos pela Arsemg;

XI - receitas provenientes da aplicação de multas pelo
descumprimento da legislação.

Art. 16 - O exercício financeiro da Arsemg coincidirá com o ano civil.
Art. 17 - O regime jurídico dos servidores da Arsemg é o definido no

parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990.
Art. 18 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão, com

os fatores de ajustamento, constantes no Anexo I desta lei, o qual
passa a integrar, sob o título de Anexo XL, a Lei nº 10.623, de 16 de
janeiro de 1992.

§ 1º - Os ocupantes dos cargos de que trata este artigo perceberão,
além do vencimento, verba anual a título de pró-labore, relativa ao
Grupo 1, constante no Anexo I do Decreto nº 36.796, de 19 de abril de
1995, em conformidade com o disposto no Decreto nº 39.381, de 12
de janeiro de 1998.

§ 2º - O Ouvidor terá mandato de quatro anos, permitida uma
recondução, podendo ser exonerado apenas em caso de condenação
penal irrecorrível, por crime doloso ou infração administrativa
devidamente apurada em processo disciplinar.

Art. 19 - Ficam criados sete cargos de Conselheiros da Arsemg, de
provimento em comissão, com os vencimentos mensais constantes no
Anexo II desta lei.

Parágrafo único - A verba de representação do Conselheiro no
exercício da função de Presidente do Conselho e Diretor-Geral da
Arsemg será de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais).

Art. 20 - A Arsemg passa a integrar o Grupo 1, constante no Anexo I,
a que se refere o art. 6º do Decreto nº 36.796, de 19 de abril de 1995.

Art. 21 - Nas hipóteses de reclamação de usuário ou consumidor e
de ocorrência de conflito de interesses entre permissionários,
concessionários, cessionários e autorizados ou entre estes e o Poder
concedente ou consumidores ou usuários, a Arsemg convocará as
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partes a fim de tentar a composição voluntária por meio dos
procedimentos de conciliação ou mediação.

§ 1º - Havendo acordo, lavrar-se-á termo, para fins de
acompanhamento de sua execução pela Arsemg.

§ 2º - Não sendo a solução voluntária viável ou recomendável, as
partes serão instadas a firmar termo de compromisso arbitral.

Art. 22 - Não se solucionando o conflito de interesses pelos meios a
que se refere o art. 21 desta lei ou se as circunstâncias o
recomendarem, será instaurado processo administrativo.

§ 1º - É assegurado amplo direito de defesa e contraditório, até
mesmo com presença de testemunhas, em todas as etapas do
processo administrativo.

§ 2º - Em qualquer fase do processo administrativo poderá ser
firmado acordo entre as partes.

§ 3º - As decisões do Conselho Diretor serão publicadas em resumo
no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 23 - Cabe à Arsemg fiscalizar o cumprimento de suas decisões,
tanto nos casos de acordo ou arbitragem como nos processos
administrativos.

Art. 24 - As decisões tomadas pela Arsemg nos termos desta lei não
são suscetíveis de revisão no âmbito do Poder Executivo.

Art. 25 - O Regimento Interno do Conselho Diretor e o regulamento
da Arsemg disporão sobre os procedimentos a serem observados na
solução dos conflitos, respeitado o disposto nesta lei.

Art. 26 - A infração ao disposto nesta lei e nas leis e normas
regulamentares aplicáveis, nos contratos de concessão ou permissão
ou nos atos de cessão ou autorização sujeita o infrator às seguintes
sanções, sem prejuízo das de natureza civil e penal cabíveis:

I - advertência escrita;
II - multa;
III - suspensão temporária de participação em licitação e

impedimento de estabelecer contrato com a administração pública por
prazo determinado, não superior a dois anos;

IV - extinção da concessão, da permissão, da cessão ou da
autorização.

§ 1º - As sanções previstas nos incisos I a III serão aplicadas pela
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Arsemg, em ato devidamente motivado.
§ 2º - Sempre que o interesse público o exigir, o Governador do

Estado, por recomendação da Arsemg ou de ofício, em ato
devidamente motivado, declarará a extinção de concessão,
permissão, cessão ou autorização a que se refere esta lei.

Art. 27 - Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de
ampla defesa em regular processo administrativo.

Art. 28 - Na aplicação de sanção, serão consideradas a natureza e a
gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para
os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias
agravantes e atenuantes, os antecedentes do infrator e a reincidência,
caracterizada pelo cometimento de falta de igual natureza após o
recebimento de notificação.

Art. 29 - Fica instituída a Taxa de Fiscalização, a ser paga
anualmente por concessionários, permissionários, cessionários e
autorizados cujas atividades forem fiscalizadas pela Agência Estadual
de Regulamentação de Serviços Públicos de Gás Canalizado.

Parágrafo único - A Taxa de Fiscalização a que se refere o “caput”
deste artigo terá como base de cálculo o valor da receita operacional,
o valor da concessão ou da permissão ou o valor do bem público.

Art. 30 - Até a criação dos cargos efetivos do seu quadro de pessoal,
a Arsemg poderá requisitar servidor da administração direta ou
indireta do Estado ou solicitar a cessão de servidor federal ou
municipal, com ônus para o órgão de origem, desde que tenha sido
admitido, pelo menos, um ano antes da requisição ou da solicitação.

§ 1º - O servidor requisitado da administração do Estado que exercer
função de coordenação técnica fará jus à gratificação temporária por
atividade específica correspondente a 10% (dez por cento) dos
vencimentos dos Diretores, a serem pagas pela Arsemg.

§ 2º - A Arsemg reembolsará aos órgãos ou às entidades de origem
os vencimentos dos servidores requisitados.

Art. 31 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua vigência e procederá às
alterações necessárias no Regulamento das Taxas Estaduais de que
trata o Decreto nº 38.886, de 1º de julho de 1997.

Art. 32 - A Arsemg, em função de sua especificidade, disporá, para o



20

assessoramento e a consultoria jurídica, de dois Procuradores
Autárquicos.

Art. 33 - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do exercício, ficando o Poder
Executivo autorizado a promover as modificações orçamentárias que
se fizerem necessárias.

Art. 34 - Em caso de omissão neste estatuto, fica autorizado o
Regimento Interno saná-lo.

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 18 desta lei)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º.11.2007.
* -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 19 desta lei)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º.11.2007.
Justificação: A criação da Agência Estadual de Regulamentação de

Serviços Públicos de Gás Canalizado - Arsemg - tem a finalidade de
regular, controlar e fiscalizar o uso e a exploração por terceiros, com
intuito lucrativo, de produção, transporte e distribuição de gás
canalizado, assim como a prestação, em regime de concessão ou
permissão, do gás natural canalizado.

Assim, a Arsemg pretende reprimir violação aos direitos dos
usuários do gás natural canalizado e orientá-los sobre seus direitos e
deveres, pois o consumo do gás natural no Brasil vem aumentando a
cada ano. Sabe-se que o Brasil é o 9º país do mundo em consumo de
gás canalizado.

Outros Estados brasileiros saíram na frente de Minas Gerais, em
relação aos investimentos no mercado de gás natural canalizado.
Calcula-se que, se houver a substituição, em uma metrópole, da frota
de ônibus movidos a diesel por modelos movidos a gás natural,
ocorrerá diminuição de até 9,30t do volume de gás carbônico emitido
anualmente na atmosfera. Além disso, é importante ressaltar que os
consumidores brasileiros estão cada vez mais interessados no gás
natural canalizado.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.
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- 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 1.743/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito

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

Moradores do Distrito do Campestrinho, com sede no Município de
Andradas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: A Associação dos Moradores do Distrito do

Campestrinho é uma associação civil sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica, fundada em 29/8/97. A entidade tem por
finalidade buscar melhorias para a educação, apoiando ou até mesmo
promovendo projetos que contribuam para a alfabetização e
profissionalização dos associados e seus dependentes; lutar em
defesa destes para que tenham acesso aos serviços de saúde;
implantar projetos que melhorem as condições de habitação e
saneamento básico; prestar serviços que possam contribuir para o
fomento e a racionalização das iniciativas para melhorar as condições
de vida de seus associados; proporcionar atividades econômicas,
culturais, desportivas e sociais; melhorar as condições de vida das
famílias; desenvolver canais de comercialização dos produtos e
serviços, por meio de feiras, lojas e outros, inclusive no exterior;
auxiliar na comercialização de produtos, emitindo, se for o caso, notas
fiscais em nome dos associados; buscar meios para exportar e
promover a exportação dos produtos, nos termos da legislação
pertinente; promover a assistência à criança, ao adolescente, às
gestantes e aos anciãos; implementar programas que contribuam para
a segurança alimentar, o combate à fome, a desnutrição e a pobreza;
trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de vida.

Para a consecução dos objetivos, a Associação poderá, entre
outros, manter, na medida do possível, serviços de assistência
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médica, dentária, recreativa e educacional, podendo, para tanto,
celebrar convênios com entidades públicas, empresas ou profissionais
qualificados; promover cursos e seminários sobre temas de interesse
dos associados, com o intuito de desenvolver e criar melhores
condições para todos. Sua atividade será sempre de caráter
filantrópico, uma vez que, mesmo atuando na comercialização dos
produtos dos agricultores e demais, agirá como catalizadora dos
recursos arrecadados na forma de lucros, destinando-se ao
desenvolvimento da associação.

Tendo em vista os benefícios sociais e culturais que a Associação
proporciona aos moradores de Campestrinho e estando ela em
concordância com os dispositivos legais, espera o autor deste projeto
lograr sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.744/2007
Declara de utilidade pública o Projeto Vem-Ser Saúde Nota 10, com

sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Projeto Vem-Ser

Saúde Nota 10, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2007.
Walter Tosta
Justificação: O Projeto Vem-Ser Saúde Nota 10, com sede no

Município de Contagem, é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
declarada de utilidade pública nesse Município. Tem por finalidade
promover a assistência social junto à comunidade através do
atendimento direto ao cidadão ou por meio de parcerias com
entidades comunitárias como creche, orfanato e escolas, em
atividades culturais, esportivas, sociais e recreativas, entre outras que
promovam a saúde e o conhecimento. Visa ainda à promoção do
voluntariado e do desenvolvimento econômico e social e o combate à
pobreza,’’’’’’’ à promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos
humanos, da democracia e de outros valores universais, além da



23

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos
relacionados às atividades mencionadas.

- 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 1.388/2007, da Deputada Cecília Ferramenta, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Acesita por seus 63
anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.389/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Mário da
Silva Velloso, ex-Presidente do STF, pelo recebimento do Grande
Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 1.390/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Caxambu,
na pessoa do Sr. Isaac Rosental, Prefeito Municipal, pelo recebimento
do Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 1.391/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Indústria Cerâmica
Andradense S.A. - Icasa - pelo recebimento do Prêmio Mineiro de
Qualidade - PMQ - 2007 e do Prêmio Mineiro de Conservação e Uso
Racional de Energia - PMCE - 2007. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.392/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Instituto Cultural Inhotim -
Centro de Arte Contemporânea Inhotim, de Brumadinho, pela
passagem do primeiro aniversário de sua abertura oficial ao público. (-
À Comissão de Cultura.)

Nº 1.393/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada manifestação de repúdio à Vigilância Sanitária do Estado
de Minas Gerais - Visa-MG - pelas declarações prestadas sobre a
adulteração do leite, após a Operação Ouro Branco, da Polícia
Federal.

Nº 1.394/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministério da Agricultura com vistas a que seja
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feita inspeção nos laticínios do Estado para verificar suas condições
de produção, armazenagem e transporte; e a que se estude a
viabilidade da criação de um selo para atestar a pureza e qualidade do
leite.

Nº 1.395/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais -
Visa-MG - com vistas à realização de inspeção nos laticínios do
Estado para verificar suas condições de produção, armazenamento e
transporte.

Nº 1.396/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -
com vistas à realização de inspeção nos laticínios do Estado para
verificar suas condições de produção, armazenamento e transporte. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.397/2007, do Deputado Weliton Prado, em que pede sejam
solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça informações sobre as
providências tomadas por esse órgão a partir do Relatório Final da
CPI do Preço do Leite, de 2002, que apontou abuso nos preços,
formação de cartel e adulteração do conteúdo do leite produzido no
Estado. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.398/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso a Fhemig por seus 30 anos de
fundação. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pelo Deputado Jayro Lessa. Anexe-se ao Requerimento nº
1.359/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 1.399/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
sejam solicitadas à Feam informações 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 Colônia, nesse
Município.

Nº 1.400/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
sejam solicitadas à Defensoria Pública de Direitos Humanos e ao
Ministério Público informações sobre os processos judiciais e
administrativos instaurados contra a empresa Campos Incorporações
Imobiliárias Ltda.

Nº 1.401/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
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sejam solicitadas ao Promotor de Justiça, ao Defensor Público e ao
Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Ribeirão das Neves
informações sobre a situação jurídica do loteamento existente no
Bairro Jardim Colonial e sobre a ação judicial instaurada em face da
ausência de infra-estrutura nesse bairro. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.402/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da República e ao Ministro
das Minas e Energia com vistas à prorrogação do Programa Nacional
de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para
Todos - até 2009.

Nº 1.403/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Cemig com vistas a que
seja dada prioridade à região Noroeste do Estado, em especial ao
Município de João Pinheiro e aos demais Municípios de sua
microrregião, na licitação para realização de 25 mil ligações com
recursos próprios daquela empresa, bem como na retomada do
Programa Luz para Todos.

Do Deputado Carlos Mosconi em que solicita seja dada ao Espaço
Cultural da Assembléia Legislativa a denominação de José Aparecido
de Oliveira; e seja realizada exposição de fotos e documentos
relativos à trajetória política e profissional do homenageado, quando
da cerimônia de descerramento da placa denominativa. (- À Mesa da
Assembléia.)

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita sejam realizadas
pela TV Assembléia matérias jornalísticas sobre as Ouvidorias do
Estado, quais sejam as de Polícia, de Educação, de Saúde, de Meio
Ambiente, Penitenciária e de Fazenda e Licitações. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos (2) e dos Deputados Gilberto Abramo (6),
Sargento Rodrigues e Leonardo Moreira (7).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Elmiro Nascimento e Adalclever Lopes.
Questão de Ordem
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de registrar o contentamento do povo mineiro e do povo
brasileiro quanto à decisão da Fifa em sediar o mundial no Brasil, em
2014. Sem dúvida alguma, essa é uma notícia importante, pois
resgata, mais uma vez, a auto-estima do brasileiro. Sabemos que o
brasileiro tem na sua alma o futebol e o carnaval. Então, por que não
dizer desse momento tão importante para todos nós? Quero
cumprimentar todos que lutaram muito por este momento,
especialmente o nosso Governador Aécio Neves, que está em
Zurique, participou efetivamente das negociações, das tratativas,
demonstrando que Minas Gerais poderá oferecer o nosso estádio, o
Mineirão, para sediar a abertura da Copa do Mundo. Sem dúvida
alguma, essa é uma visão extraordinária do Governador, que está lá
negociando, apresentando Minas Gerais como palco maior para o
início do campeonato mundial, razão maior por que nós, mineiros,
temos muito de nos orgulhar nesse momento feliz, dessa notícia que,
há poucos minutos, pudemos acompanhar. Quero render as
homenagens ao nosso Governador, pelo seu entusiasmo, pela sua
visão em acompanhar passo a passo esse evento, e também as
homenagens ao futebol de Minas e do Brasil, ações importantes.
Tenho certeza de que o brasileiro hoje estará mais feliz,
acompanhando mais de perto, talvez em pouco tempo, a abertura da
Copa do Mundo, para a alegria de todos os torcedores do mundo.
Muito obrigado. Faço esse registro.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Deiró Marra.

O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores, nesta oportunidade retornamos a esta
tribuna com dois distintos assuntos, que gostaríamos de tratar. O
primeiro refere-se a uma audiência pública que realizaremos sobre o
transporte escolar, notadamente na zona rural, na região de Patrocínio
e cidades vizinhas, exatamente pela condição em que se encontra
hoje o transporte escolar rural naquela cidade. Já há mais de 20 dias,
temos notícias, relatos e depoimentos das pessoas que utilizam
aquele meio de transporte escolar rural para seus alunos, e elas
falaram da precariedade e, por que não dizer, da falta de consciência
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do atual Prefeito da cidade. Posso dizer que conheço sem sombra de
dúvida, a situação por viver naquela comunidade e presenciar o
cotidiano do povo e tenho a convicção de que é um verdadeiro
descaso o que o Prefeito está fazendo. E ele não é o primeiro. Já
ocupamos esta tribuna por outras vezes, assim como outros colegas,
e está aqui o companheiro Durval Ângelo, que já disse que aquele
Prefeito ocupa o cargo sem legitimidade, pois já estaria sendo até
mesmo cassado pelo Supremo. Patrocínio vive hoje um verdadeiro
caos no transporte escolar urbano. Mais de 60 ônibus eram colocados
diariamente, e atualmente menos da metade está rodando, segundo
informações que tivemos. Na semana passada, tivemos um acidente,
e, com a graça de Deus, não houve vítimas, mas isso demonstra a
precariedade do sistema, pois, há mais de sete meses, a Prefeitura
não cumpre o compromisso de pagamento do transporte licitado. E o
que mais nos estarrece nesse volume de dinheiro é o valor pago às
empresas do transporte escolar. Patrocínio é, sem dúvida nenhuma, a
cidade que paga melhor pelo quilômetro rodado para o transporte
escolar em Minas - posso afirmar com certeza e conhecimento de
causa, já que entendo perfeitamente de transporte, ainda mais de
transporte coletivo. Isso demonstra o descabimento, a falta de
responsabilidade com o erário e, acima de tudo, com os alunos desse
Município. A situação é tal que tivemos necessidade de solicitar ao
Prefeito que encaminhasse, em caráter emergencial, a contratação de
outras empresas. Observamos que os valores apontados pelas
empresas estavam notadamente quase o dobro dos de mercado, em
especial dos praticados nas cidades vizinhas, como Patos de Minas,
Coromandel, Monte Carmelo etc. O custo do transporte escolar em
Patrocínio chega a quase o dobro do valor do transporte nessas
cidades. Não conseguimos entender, com um volume de recursos
como esse, o porquê da falta de regularidade na prestação desse
serviço. Aí vem a pergunta, e não podemos calar-nos. Temos feito
uma constante busca no Município. Os dois empresários que hoje
estão operando esse transporte são gananciosos. Sabemos do
volume de recursos repassado, e corre à boca-miúda a participação
de entes da administração. Essa foi a mais escamosa das colocações
ouvida: a participação do erário.
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O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deiró Marra, Deputado
majoritário na cidade de Patrocínio e que tão bem a representa, quero
vir aqui, ao microfone da Assembléia, para confirmar essas denúncias
trazidas por V. Exa. Estive na última sexta-feira em Patrocínio e fiquei
estarrecido com o que vi. Trata-se de uma cidade que é destaque na
região, com um povo tão bom, com tantas riquezas, uma cidade que,
com certeza, produz o melhor café do cerrado, uma cidade de
tradições. Hoje, por causa de um Prefeito, querem fazer dela uma
cidade pequena, mas não conseguirão. Fiquei estarrecido. Estando na
cidade, assisti à reportagem de uma grande rede de TV regional, a
qual mostrava a situação em que se encontram os ônibus. Mas
deixou-me mais estarrecido, Deputado, foi o motorista de um dos
ônibus dizer que eles estavam rodando sem contrato, quando
sabemos que até o seguro para as crianças é obrigatório. O Prefeito
estaria pondo os ônibus para rodar irregularmente, numa total
insegurança e com grande risco de morte para os estudantes do
Município. As imagens eram claras, os ônibus estavam todos
sucateados, sem cintos de segurança, poltronas rasgadas, furos na
lataria. Um verdadeiro absurdo! Porém há situações que me chamam
mais a atenção. Sei da luta do Ministério Público, e há algumas coisas
sobre as quais queremos a explicação dele. Um Prefeito que está lá
ilegalmente, pois houve trânsito em julgado na decisão dele; um
Prefeito que conta com 200 servidores efetivos e 3 mil contratados. Há
servidor ali contratado há 12 anos, aliás, problema de Prefeitos
anteriores. Então a cidade está, realmente, entregue às traças, e com
o silêncio conivente da Câmara Municipal, onde poucas vozes têm-se
levantado contra isso. Portanto hoje Patrocínio está sem governo,
graças à morosidade do Judiciário, e, ao mesmo tempo, há falta de
eficácia das ações do Ministério Público. O problema do transporte é
apenas uma pontinha do “iceberg” desse desgoverno em que se
encontra a cidade. Um Prefeito ilegítimo ocupa o cargo, e quem sofre
com isso é a população. Então considere o nosso apoio a sua
intervenção, Deputado, assim como o nosso elogio a sua observação.
Queremos concordar com V. Exa., pois Patrocínio padece, sofre por
falta de governo.

O Deputado Deiró Marra - Queria dizer ao amigo Deputado Durval
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Ângelo e aos companheiros e demais Deputados que aqui se
encontra o companheiro Luiz Humberto, de uma cidade progressista,
Uberlândia, que tem dado mostras de que as picuinhas a nada levam.
No decorrer desse um ano de mandato, fiz questão absoluta de
mostrar que, independentemente da posição que o Prefeito ocupasse,
nosso interesse sempre foi o povo de Patrocínio. O companheiro
Deputado Durval Ângelo tem toda a razão ao dizer das mazelas
daquele autoritário, da falta de democracia e, por que não dizer, da
incompetência total nos modos operantes da administração. Chama-
nos a atenção a forma como o Poder Legislativo Municipal aliou-se a
ele. Houve uma eleição, e dos 10 Vereadores na Câmara Municipal, 6
eram de oposição. Hoje temos exatamente 3 Vereadores de oposição
e 7 aliados ao governo municipal. Estamos ocupando esta tribuna com
o intuito claro de fazer essas observações. Há necessidade de se
voltar os olhos; aliás, já oficiamos, mais uma vez, ao Ministério Público
para a participação conosco em uma audiência pública, quando
faremos esse debate. Antes de finalizar, quero falar de um importante
tema: a adulteração do leite. Notadamente, e com maior profundidade,
falar dessa questão que está sendo, de certa forma, escrachada, que
é a das cooperativas de produção de leite do nosso Estado. Ocupo
esta tribuna para dizer que fui Presidente de uma grande cooperativa
de produção de leite do Alto Paranaíba e tenho a convicção de que a
grande maioria, por que não dizer, a esmagadora maioria dessas
cooperativas de produção agropecuária são dirigidas por pessoas
responsáveis e comprometidas com o cooperativismo. O que estamos
vendo essa avalancha para, de uma certa forma, desmoralizar o
sistema cooperativista de produção do leite mostra que existem
pessoas que não são dignas de ocupar os cargos que ocupam.
Temos de saber que os produtores das duas cooperativas, firmo isso
como dirigente cooperativista, nem sequer devem ter conhecimento
das práticas realizadas pelos seus dirigentes. Tenho a convicção de
que os produtores de leite de Uberaba e de Passos, que ficam na
ordenha no dia-a-dia, não tinham conhecimento do que era realizado
por seus dirigentes. Conheço o sistema cooperativista porque fui
Presidente de cooperativa por muitos anos. Sei perfeitamente que
existe uma dicotomia entre a Presidência de uma cooperativa e o
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produtor que está na base. Não é outro meu intuito a não ser o de
dizer que os nossos produtores de leite, os grandes produtores de
leite, que são representados pela maioria esmagadora dessas
cooperativas, têm responsabilidade com a produção, conhecem
perfeitamente as normas que regulamentam a industrialização e a
pasteurização do leite.

Tenho ainda a dizer que os dirigentes responsáveis por essas
cooperativas que agiram de má-fé devem ser realmente punidos. A
situação deve ser colocada a limpo. A grande maioria dessas
cooperativas estão reunidas em centrais. Na região de Patos temos a
Central Mineira, a Cemil; temos aqui a Central Itambé, enfim,
conjuntos de cooperativas que só têm dado mostra do resultado e do
benefício que trazem para o Estado de Minas Gerais. Aqueles que nos
acompanham pela TV Assembléia podem ter a certeza de que o
nosso produto, o nosso leite de Minas é um produto de qualidade.
Nossos produtores, ao longo desses últimos 10 anos, tornaram-se
verdadeiros especialistas da porteira para dentro. Temos hoje o maior
“ranking” na produção de leite. Se nossas normas não são as
melhores, precisamos melhorá-las para combater as irregularidades,
na certeza de que nossos produtores, através de suas organizações,
procuram sempre o melhor. Tenho essa convicção, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, toda a imprensa. Quero saudar também a TV Assembléia,
os mineiros que nos vêem neste momento. Venho a esta tribuna tratar
de alguns assuntos importantes da nossa região do Vale do Aço.

Temos visto no Brasil, nos últimos tempos, um processo acelerado
de urbanização com ocupação intensa e desordenada de espaços nos
perímetros urbanos e nas áreas periféricas que, se por um lado
concentram muitas riquezas, por outro acarretam problemas de toda
ordem.

A tendência é que esses problemas se acentuem se não for uma
ação integrada na gestão de conurbações e de problemas a serem
resolvidos em comum. Enormes diferenças de toda ordem
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encontradas nas regiões metropolitanas têm gerado sérias divisões
sociais, com conseqüente surgimento de bolsões de pobreza e
miséria.

Na Região Metropolitana do Vale do Aço, a situação não é diferente.
Com o grande desenvolvimento econômico iniciado pela instalação
das usinas siderúrgicas da Usiminas e da Acesita e pela fábrica de
celulose Cenibra, o núcleo metropolitano ao qual pertencem os
Municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e
Timóteo possui Índice de Desenvolvimento Médio de 0,83, ou seja, de
alto desenvolvimento, contrastante com o Índice de Desenvolvimento
dos Municípios mineiros, de 0,77, e, certamente, com os dos
Municípios pertencentes ao colar metropolitano.

Para que as desigualdades não se acentuem, é necessária a criação
de mecanismos específicos que permitam o planejamento e o
encaminhamento de soluções a programas de saneamento básico, de
saúde, habitacionais, de segurança pública, ambientais, de transporte
e, sobretudo, que se assegure aos Municípios assessoramento
técnico para identificar os principais problemas, as deficiências, e
apontar soluções.

O desafio é buscar um desenvolvimento sustentável, com soluções
comuns para questões de meio ambiente, uso do solo, saneamento
básico, transportes, sistema viário, habitação, segurança, atendimento
à saúde e emprego, sem ferir a autonomia administrativa dos
Municípios. Ou seja, sempre com o questionamento: onde acaba o
interesse local e onde se inicia o interesse comum?

Com a instalação da assembléia metropolitana e a eleição dos
membros do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Vale
do Aço, nos dias 12 e 13 de novembro próximo, quando essa
assembléia acontecerá, essas questões serão discutidas, e, a partir
daí, devemos assegurar um modelo de gestão responsável, com
planejamento estratégico, em que os problemas e as soluções devem
ser encarados de forma compartilhada, com participação dos
Municípios envolvidos. A gestão deve ser pensada agora, para
resolver os problemas não deste ou daquele Município, mas da região
metropolitana, do cidadão metropolitano, garantindo-lhe melhor
qualidade de vida.
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Assim, deve haver um grande esforço entre o poder público,
empresários, movimentos sociais e populares, entidades sindicais,
entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, ONGs e demais
instituições do terceiro setor, visando ao interesse coletivo. A região
metropolitana e todos os seus órgãos têm natureza administrativa e
carecem de entendimento político harmonioso entre seus
componentes.

Todavia não basta a criação e a instituição desses órgãos. Há a
necessidade de recursos para realizar todos os projetos de interesse
comum, com uma representatividade legítima da governança
metropolitana.

No que diz respeito à organização e à destinação desses recursos,
gostaria de fazer menção a quatro importantes projetos que tramitam
nesta Casa Legislativa e que têm relação com a instalação da Região
Metropolitana do Vale do Aço - RMVA.

O primeiro é o Projeto de Lei nº 637/2007, que trata do chamado
ICMS Solidário. A idéia é boa e justa, mas merece algumas
considerações. No projeto original, Ipatinga perderá quase 9% da sua
arrecadação mensal - aproximadamente R$1.000.000,00 por mês. A
mesma situação encontra-se em Belo Oriente, que perderá também
aproximadamente 9%. O ideal seria não perder esses recursos. Em
última análise e considerando os problemas com uma visão
metropolitana, deveremos encontrar uma solução para que esses
recursos não sejam destinados a outras regiões. Os grandes
Municípios têm imensos problemas que ultrapassam suas fronteiras -
problemas regionais. Ipatinga é uma cidade-referência, e atrai não só
o desenvolvimento econômico mas também a pobreza.

Lutarei e procurarei soluções para que o projeto atenda aos
Municípios menores, mas espero que se faça justiça aos Municípios
que mais contribuem com a arrecadação e o desenvolvimento
regional. A riqueza é gerada no Município, portanto é preciso que os
recursos sejam distribuídos na região.

O segundo é o Projeto de Lei Complementar nº 26, que trata da
Organização Judiciária no Estado de Minas Gerais. Nesse projeto,
defendo a manutenção da entrância especial do Vale do Aço -
Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Temos aquelas comarcas
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que, há mais de 30 anos, são entrância especial. No entanto não
podemos extingui-las, em razão da sua importância histórica e,
sobretudo, pelos motivos que justificam o entendimento de região
metropolitana. Defendo ainda a instalação do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, além de um maior número de
Juízes e de servidores. O elevado número de feitos, aliado a um
crescimento expressivo da população, justifica a criação de mais
algumas varas para atender, de forma satisfatória, aos interesses dos
jurisdicionados.

O terceiro que gostaria de destacar é o Projeto de Lei nº 1.615/2007,
que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
2008-2011, instrumento normatizador do planejamento da
administração pública de médio prazo e que reverencia a formulação
dos demais planos e programas governamentais do quadriênio.

Esse projeto praticamente não contempla a Região Metropolitana do
Vale do Aço, motivo pelo qual apresentarei emendas para que
possamos realizar a implantação efetiva dessa região, com recursos
destinados à gestão metropolitana e a programas estruturadores de
interesse de todos os Municípios.

Por fim, o quarto projeto, de minha autoria. Trata-se do Projeto de
Lei Complementar nº 18/2007, que acrescenta ao núcleo da região
metropolitana os Municípios de Mesquita, Belo Oriente e Ipaba.

Fundamenta-se essa proposição em estudos realizados pela
Fundação João Pinheiro, por meio do Centro de Estudos Municipais e
Metropolitanos - Cemme: "Vale do Aço 2020, uma Agenda de
Desenvolvimento Integrado" -, que identifica a tendência de todo o
desenvolvimento direcionado ao vetor Norte, onde se encontram a
conurbação dos Municípios de Belo Oriente, sede da Cenibra, cujos
trabalhadores residem, majoritariamente, no núcleo metropolitano.

Mesquita tem sido palco de expansões da periferia de Ipatinga;
Ipaba, já considerada uma cidade-dormitório para o núcleo
metropolitano.

Os estudos da Fundação João Pinheiro apontam as principais
propostas para o desenvolvimento local em relação ao meio ambiente,
saneamento básico, transporte, saúde e economia, com vistas a um
planejamento integrado do desenvolvimento socioeconômico, e
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justificam esse meu projeto.
Concedo um aparte ao nobre Deputado da nossa região, Juninho

Araújo, que tanto se preocupa com o Vale do Aço.
O Deputado Juninho Araújo (em aparte) - Deputada Rosângela Reis,

parabenizo-a por suas palavras e pela preocupação com a nossa
Região Metropolitana do Vale do Aço. O seu trabalho será coroado de
êxito, porque o propósito é nobre. O Vale do Aço soube escolher bem
uma representante a sua altura. Acompanho de perto o seu trabalho.
Sou de Dionísio, cidade do Colar Metropolitano do Vale do Aço. Como
membro dessa região, com muito orgulho vamos, juntos, brigar para
que o Vale do Aço, a nossa região metropolitana continue crescendo e
desenvolvendo-se. É importante que, nesses programas do governo,
o Vale do Aço seja incluído. Estaremos lá com V. Exa., nos dias 12 e
13, participando da instalação da Assembléia do Vale do Aço.

Parabenizo-a, mais uma vez, pelas palavras. Conte conosco, e não
só com o meu trabalho e com o nosso apoio como também o de toda
esta Casa. Muito obrigado.

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada, Deputado Juninho Araújo.
Sei que V. Exa. tem trabalhado intensamente por aquela região do
Vale do Aço. Tenho a certeza de que nós, juntamente com os
Deputados que fazem parte da região e os demais representantes
desta Casa, poderemos incluir essas demandas no PPAG.

Para finalizar, Sr. Presidente, não se pode olvidar que o Vale do
Aço, num futuro próximo, com os planos de expansão da Usiminas e
Cenibra, terá um ritmo de crescimento acelerado, e essas questões
devem ser discutidas com urgência, de forma responsável e
participativa.

Faço um apelo a todos os cidadãos, aos Deputados, para que
participem das discussões por ocasião da instalação da Assembléia
Metropolitana e que nos ajudem a construir esse caminho sobre o
alicerce forte da democracia e da participação popular. Muito
obrigada, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, caros colegas Deputados, Deputadas, pessoas que nos
acompanham das galerias, senhoras e senhores, boa tarde. Mais uma
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vez estou usando a tribuna para falar da saúde. O Estado soltou um
caderno de orientações, agora com dados sobre o Programa de
Saúde da Família - PSF -, mas informo que, em minha cidade, menos
de 20% da população está sendo atendida pelo melhor programa de
saúde que existe, que é o PSF. Nós, Deputados da Comissão de
Saúde, estamos realizando várias audiências públicas, sendo a última
sobre a obesidade. O que de mais concreto se disse nessa reunião foi
sobre a prevenção da obesidade infantil, sendo o PSF o caminho. Só
um bom programa de saúde pode orientar as crianças para a
realização de exercícios físicos e para uma boa alimentação a fim de
se fazer a prevenção do grande problema do século, a obesidade
mórbida, que leva muitas pessoas a uma qualidade ruim de vida.
Fizemos também reunião com a Central de Regulação, por intermédio
da qual chegamos à importante conclusão de que, para resolver os
problemas da falta de leitos, precisamos investir no PSF - mais uma
vez esse programa foi citado -, porque um bom trabalho de atenção
básica evita maiores complicações e, assim, têm-se menos pessoas
internadas. Numa outra audiência pública da Comissão de Saúde,
quando contamos com a presença do Dr. Helvécio, Secretário
Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Presidente do Conselho
Nacional de Secretários Municipais, foi-nos dito que houve redução de
30% das internações hospitalares com a implantação do PSF 100%
em Belo Horizonte. Sempre bato na tecla de que o melhor programa
de saúde pública é o PSF, mas a população de Divinópolis não está
recebendo essa atenção, o que a faz carente. A insatisfação da
população com a saúde em Divinópolis foi demonstrada numa
pesquisa feita pelo Data Tempo, que está no jornal “O Tempo” de
ontem. A condição da saúde em Divinópolis é a causa da grande
reprovação da administração do atual Prefeito. As condições de saúde
levam o atual Prefeito a quase 60% de rejeição porque ele não está
aplicando recursos em saúde, em atenção básica. Com isso, há
grande tumulto em nosso pronto-socorro regional, que está
superlotado, com todos os leitos ocupados. Pessoas que deveriam
estar em um hospital estão no pronto-socorro, por não haver leitos nos
hospitais. Não havendo leitos nem um bom programa de atenção à
saúde básica, ou seja, um PSF aplicado a 70% da população, e sim a
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menos de 20%, tem-se confusão no pronto-socorro, grande obra do
Município que presta uma boa assistência, mas que está tumultuado.
No pronto-socorro há profissionais competentes, como auxiliares de
enfermagem e médicos. Temos uma boa equipe, mas o trabalho fica
dificultado porque pessoas que deveriam ser, após receber um
primeiro atendimento, enviadas, se necessário, a um hospital, ficam ali
por vários dias. Isso representa prejuízo para o Município, para o
paciente e para seus familiares. A população não é boba. Se não for
dada uma atenção adequada à saúde, o cidadão reclamará. Pesquisa
feita nas maiores cidades do Estado mostra que, enquanto a maioria
das cidades está tendo resultado positivo, Divinópolis, uma das
grandes cidades de Minas Gerais, obteve resultado negativo, num
patamar não esperado: mais de 59% da população está reprovando
os trabalhos da administração do Prefeito Demetrius. Fica esse alerta
para Divinópolis. Bato na mesma tecla: temos de implantar em nossa
cidade o PSF, o Programa 100%, que significa dizer que pelo menos
70% da população será atendida por esse programa, que é o melhor
programa de saúde que existe. Sr. Presidente, mudando um pouco de
assunto - embora goste mesmo é de falar sobre saúde -, quero dizer
que nós, brasileiros, estamos muito esperançosos pelo crescimento
do nosso País com o álcool combustível, com os biocombustíveis.
Vemos que esse caminho, além de gerar renda, será também um
caminho que gerará também grandes empregos para nossa
população. Em São Paulo vemos que o preço do álcool é menos de
R$1,00; em Minas Gerais o preço é muito maior. Uma reportagem,
também no jornal “O Tempo”, da jornalista Raquel Faria, mostra que
nós, mineiros, poderíamos estar consumindo 50% a mais de álcool
combustível. Com isso, teríamos mais empregos e renda. Mas vemos
que o preço do nosso álcool é muito caro. O Governador Aécio Neves
já tomou medidas junto aos usineiros baixando o ICMS. No entanto,
mais medidas precisam ser tomadas para que o nosso álcool fique
mais barato, principalmente depois da distribuidora. Esse combustível
é bem menos poluente do meio ambiente em comparação ao petróleo.
A região Centro-Oeste de Minas, por exemplo, tem toda uma área
grande para a produção de cana-de-açúcar, que poderia ser
aproveitada se os mineiros estivessem consumindo mais álcool
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combustível. No Triângulo Mineiro, já estão sendo implantadas mais
quatro novas usinas, mas, mesmo assim, estamos vendo Goiás nos
ultrapassando e o Mato Grosso e Tocantins, que, ainda nesta década,
nos passarão na produção do álcool combustível. Sabemos do
empenho do Governador, que já tomou medidas importantes, mas
precisamos ainda diminuir o preço do nosso álcool, para que fique
competitivo. Precisamos produzir mais álcool para poluir menos o
nosso meio ambiente.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para mandar um abraço
para o Monsenhor Eustáquio, Pároco da Igreja Nossa Senhora
Aparecida, em Divinópolis, que está deixando os trabalhos à frente
daquela paróquia, para tristeza de todos os católicos da região.

Sou católico e admirador dos trabalhos do Monsenhor Eustáquio,
que renovou e reformulou aquela paróquia não só do ponto de vista
espiritual, mas também do ponto de vista físico. A Igreja cresceu, está
bonita e toda pintada. Recentemente, houve uma grande festa de
Nossa Senhora Aparecida, com pessoas de toda a região que
visitaram o Santuário de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de
outubro, pela beleza das festividades ali comandadas pelo Monsenhor
Eustáquio. Infelizmente, o Monsenhor Eustáquio está deixando os
trabalhos na paróquia. Agradeço a ele todo o trabalho que teve à
frente da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida e desejo-lhe sucesso
e felicidades na próxima paróquia que vier a assumir.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Rinaldo,
quero-me unir a V. Exa. nesses cumprimentos ao Monsenhor
Eustáquio, que, de fato, é uma figura humana fantástica, um grande
líder espiritual que nos proporcionou momentos históricos em
Divinópolis e para todo o Centro-Oeste mineiro, além do dia-a-dia da
convivência com ele. Recordo-me das oportunidades em que o nosso
Monsenhor Eustáquio foi protagonista de momentos importantes,
como o da vinda da imagem de Nossa Senhora Aparecida, fazendo
daquele momento de fé um momento também de confraternização e
de união dos povos. Como V. Exa., quero também dizer que é uma
grande perda, mas é uma prática natural da Igreja Católica esse
revezamento. Outras ovelhas, com certeza, se valerão do convívio
com ele. É um momento em que nos despedimos do Monsenhor
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Eustáquio. É um momento também em que precisamos nos unir em
oração por Divinópolis porque vivemos um momento triste. Vivemos
um momento em que saímos da esperança para a decepção. Eu
comunguei com essa esperança ao seu lado, com alegria, quando
propusemos e lutamos por tempos melhores para Divinópolis. Há três
anos, tivemos uma verdadeira onda de esperança para a cidade,
quando tivemos oportunidade de participar das eleições municipais. O
Prefeito Demetrius, principalmente por contar com a experiência e o
elevado espírito público de V. Exa. como Vice, refletia a esperança do
povo de Divinópolis de novos tempos, de vigorar novamente as ações
na área da saúde, de um governo mais participativo. Nós, do PSDB,
comungamos com a maioria do povo de Divinópolis nessa marcha
pela esperança, que hoje se transformou em decepção. Comentei
com V. Exa. sobre a reportagem publicada, nesta semana, nos jornais
“O Tempo” e “Super Notícia”, com dados científicos. Não é disse-me-
disse ou simplesmente oposição; são dados científicos que
comprovam o que estávamos percebendo. À medida que o Prefeito se
distanciou de V. Exa., não ouvindo seus conselhos na área de saúde,
de mim, como Deputado Estadual, e de outras lideranças, de outros
partidos políticos, também se distanciou do povo de Divinópolis. As
pesquisas indicam que mais de 70% da população entendem que o
Prefeito não cumpre os compromissos de campanha. Conseqüência:
cerca de 60% de desaprovação. Esse valor foge dos parâmetros
observados na administração pública mineira, em que o Governador
tem 70% de aprovação e, em alguns momentos, 80%, 90%. O próprio
Presidente Lula tem aprovação. E um Prefeito que teve o apoio do
governo do Estado, do governo federal, de todos os Deputados e do
povo, porque sua votação foi fantástica, distancia-se das pessoas, não
cumpre os compromissos de campanha. Não sou eu que estou
dizendo isso, mas o povo de Divinópolis.

Portanto é preciso unirmo-nos em oração e, mais que isso, na
política, como nós dois temos feito ao lutar agora para conseguir um
hospital público para Divinópolis e para resolver o problema do
hospital do câncer, que foi solucionado com o dobro de verbas -
conquistamos em torno de R$4.000.000,00 a mais por ano. Passamos
de R$3.000.000,00 para R$7.000.000,00 por ano. Fizemos esse
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trabalho juntos, com muita alegria, sob a liderança do nosso
Governador Aécio Neves. Quero unir-me a V. Exa. no pesar pela
perda da presença diária do Mons. Eustáquio e também pela nossa
Divinópolis, que vive esses momentos de desencanto e decepção. Ao
mesmo tempo, revigoramos a nossa disposição, a nossa união
política, para dizer ao povo de Divinópolis que certamente virá alguém
para cuidar do rebanho católico de Divinópolis, dando seqüência ao
belo trabalho do Mons. Eustáquio. Lá é o berço dos franciscanos, terra
de grande maioria católica, assim como eu e V. Exa. Temos
obrigações no campo político. É hora de resgatar a esperança, a
convicção do povo e fazer com que a cidade volte a ser referência na
região, crescendo, aliás, pelo momento que vive, com os governos
federal e estadual ajudando. É preciso que tenhamos mais humildade,
sentimento que, infelizmente, faltou ao administrador municipal, que
abandonou os companheiros. Parece que ele disse que não precisava
de ninguém. E agora veio a resposta do povo. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Eu é que agradeço suas palavras,
Deputado Domingos Sávio. Concordo com V. Exa. que é preciso
união entre a classe política para solucionar os problemas da nossa
cidade e da nossa região. Temos essa união aqui, nesta Casa, e
estamos muito bem com o nosso Deputado Federal Jaime Martins.
Essa união é muito boa para Divinópolis. Pensávamos nela na eleição
passada. As forças políticas se uniram, mas o que vemos hoje é
isolamento, como disse V. Exa. Como Vice-Prefeito, médico pós-
graduado em saúde pública, não tive espaço para trabalhar nessa
área. Desde o primeiro dia, pedimos, falamos da importância de um
posto de saúde que funcionasse 24 horas na região do Bairro São
José, que é grande. Nunca fomos atendidos, nunca tivemos
oportunidade para trabalhar na saúde em Divinópolis, porque o
Prefeito fechou as portas para nós. Portanto fica aqui a nossa tristeza.
Lamentamos não somente a despedida do Mons. Eustáquio, mas
também a situação dessa pesquisa de opinião pública realizada em
Divinópolis, a qual mostra que 60% da população desaprova a ação
do Prefeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado Doutor
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Viana, Sras. Deputadas, Srs. Deputados Alencar da Silveira Jr.,
grande companheiro na luta para tirarmos do papel a modernização
do Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, Fábio Avelar e demais
Deputados presentes, dois assuntos me trazem hoje a esta tribuna. O
primeiro deles é, que lamento, é o fato ocorrido no início da noite do
último domingo, por volta das 19 horas, no Bairro Belvedere, na Igreja
Nossa Senhora Rainha. Dois assaltantes, ou melhor, dois marginais
assaltaram uma senhora, à mão armada, tomaram o carro dela e
saíram apressados, pois já estavam vindo de um outro furto. Logo que
saíram com o veículo, bateram-no na esquina seguinte, desceram do
carro e deram um tiro para o alto. Em seguida, assaltaram um casal,
ao qual gostaria de prestar a minha solidariedade.

Ontem, Sr. Presidente, tive oportunidade de conversar com essa
senhora que estava indo embora pegar o seu carro, logo após a
missa. Ela me disse que foi justamente nesse momento que foi
surpreendida com um tiro para o alto disparado pelo ladrão, com
ameaça de morte se eles não deixassem que os dois levassem o
veículo. É óbvio que eles são pessoas inteligentes e de bem e
largaram todos os seus pertences, deixando que os bandidos
seguissem sua viagem. Assim foi feito.

Sr. Presidente, no meu papel de parlamentar, tenho de deixar aqui
registrada a minha insatisfação e preocupação, já que, no ano
passado, no final de 2006 e no início de 2007, por meio de uma
emenda ao Orçamento, fizemos a doação de duas motocicletas e de
dois veículos da marca Corsa para as duas associações do Bairro
Belvedere, para que pudessem doá-los novamente ao 22º Batalhão
da Polícia Militar, que faz o policiamento da nossa região Centro-Sul,
em especial, do Belvedere. Isso porque já havíamos recebido
inúmeras demandas sobre o crescente sentimento de insegurança na
região. Por conta disso, fomos procurados e nos foi solicitada a
doação desses veículos e dessas duas motocicletas para a
associação do bairro, que faria uma posterior doação para o 22º
Batalhão da Polícia Militar.

E assim foi feito, Deputado Juninho Araújo. Fizemos essa doação
por meio da Sedese, mediante uma emenda ao Orçamento, para a
Associação dos Moradores do Bairro Belvedere, que fez uma nova
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doação desses bens para o 22º Batalhão de Polícia.
No início da noite do último domingo, aconteceu esse fato

lamentável, na porta da Paróquia Nossa Senhora Rainha, justamente
quando as pessoas saíam da missa para ir embora para casa. Elas
tiveram de retornar correndo para dentro da Igreja, se ajoelharam, se
agacharem, esperando acabar o tiroteio lá fora.

O que mais me surpreende, Deputado Juninho, é que a Polícia
Militar demorou a chegar ao local. Onde estavam as duas viaturas e
as duas motocicletas que nós doamos? Quando falo “nós” estou-me
referindo a mim, como parlamentar, e à Associação do Bairro
Belvedere, sobre essa doação que fizemos para o 22º Batalhão de
Polícia. Onde estavam essas duas motocicletas e essas duas
viaturas, que deveriam estar, constantemente, fazendo o policiamento
daquela região?

Tenho consciência e já disse aqui inúmeras vezes, aliás em relação
a outros assuntos que me trouxeram à tribuna, que tenho um respeito
profundo pelo trabalho da Polícia Militar do nosso Estado.

Penso que a nossa Polícia Militar é a melhor de todo o País, mas,
em alguns casos, ela tem faltado com a presença. Como ocorreu no
único local do Belvedere em que havia um número maior de pessoas
domingo. Havia um aglomerado de pessoas, como acontece durante
todos os finais de semana no mesmo horário. Não era surpresa para a
PM. Há dois anos, por meio de um pedido nosso e do Pe. Alexandre,
conseguimos que a Cemig trocasse as luminárias do quarteirão da
igreja por lâmpadas de vapor de sódio, que iluminam mais e
consomem menos energia. O Presidente da Cemig nos atendeu
prontamente e fez a mudança, que beneficiou muito as pessoas que
freqüentam a paróquia. Elas chegam no quarteirão com uma
iluminação que traz mais segurança e conforto.

Para que esse sentimento de segurança fosse complementado, a
PM deveria estar fazendo rondas. Para isso fizemos a doação de duas
motocicletas e de dois veículos Corsa. Mas, para nossa surpresa, no
domingo nenhuma das motocicletas nem os veículos estavam
passando por ali, e demoraram a chegar após o acontecimento.

Portanto, é essa cobrança que me traz hoje à tribuna, e procurarei
as pessoas. Conheço o Comandante do 22º BPM, uma pessoa de
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bem e trabalhadora, que conhece como ninguém a realidade da
região Centro-Sul, da criminalidade e dos problemas. Eu e o Pe.
Alexandre iremos pessoalmente conversar com o Comandante e fazer
esses questionamentos, para que isso não volte a acontecer. O que
aconteceu já passou, não podemos voltar atrás, mas queremos voltar
a ter o sentimento de segurança, pois o sentimento que temos hoje é
de insegurança total no Belvedere e em outras áreas da região
Centro-Sul. Precisamos melhorar esse policiamento.

Portanto, eu e o Pe. Alexandre, que tem feito um excelente trabalho
à frente daquela igreja, faremos essa visita ao Comandante do 22º
BPM e ao Secretário de Defesa Social, Maurício Campos, para
relatar-lhe o acontecido e para que isso não volte a acontecer. Esse
foi um caso ocorrido no Bairro Belvedere, e espero que tenha sido um
fato isolado em Belo Horizonte, no domingo.

Além disso, também precisamos questionar a Prefeitura de Belo
Horizonte, que, sabemos, tem suas limitações constitucionais - e
conhecemos bem as limitações constitucionais de um Município
quando falamos de segurança pública. Porém, o Prefeito tem-se
omitido na questão de segurança pública. Em alguns casos tem feito
um belo trabalho, e isso precisamos reconhecer. A duplicação da
Avenida Antônio Carlos, por exemplo, está caminhando, ainda que de
forma demorada. Isso é um ganho para a nossa população, assim
como outras intervenções da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, no
tocante à segurança pública, nosso Prefeito tem sido totalmente
omisso. Nunca ouvi um discurso, uma palavra ou uma frase sequer
para confortar o cidadão de Belo Horizonte que vive essa sensação de
insegurança hoje. E isso é papel do nosso Prefeito, que, infelizmente,
tem sido omisso quanto à segurança pública.

Esse foi meu primeiro pronunciamento. Saindo de uma notícia triste,
o segundo assunto é uma notícia alegre, como disse o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva: o anúncio do Brasil como sede da Copa do
Mundo de 2014. Agora é o momento de nós, 77 parlamentares da
Assembléia Legislativa, fazermos nosso papel de buscar, de todas as
formas, auxiliar o governo do Estado a conseguir a tão sonhada
modernização do Estádio Magalhães Pinto, para que Belo Horizonte
seja confirmada como uma das sedes da Copa de 2014.
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Nesta semana, fui procurado por uma ou duas jornalistas para falar
a respeito da vinda da Copa e da possibilidade de Belo Horizonte
tornar-se uma das sedes da Copa de 2014, e fiz uma comparação,
Deputado Juninho, com uma cidade da Espanha, Barcelona, que foi
uma antes das Olimpíadas de 1992 e outra depois dela. Hoje, é uma
cidade maravilhosa, segura, confortável, totalmente revigorada e
reestruturada, por conta de terem sido lá realizadas as Olimpíadas de
1992.

Então, o que temos de fazer é trabalhar com o governo, o Poder
Executivo, para buscar a tão sonhada reforma do Mineirão, pois, com
essa reforma, com a vinda da Copa do Mundo e com a confirmação
de Belo Horizonte como uma das sedes da Copa, dezenas ou
centenas de melhorias virão para a nossa cidade e região, até porque
o turista que vier a Belo Horizonte não vai ficar nos limites da cidade,
mas vai querer conhecer as belezas de Ouro Preto, de Diamantina e
de Tiradentes - citando, nesse caso, só as cidades históricas, mas
temos inúmeras belezas, e o setor turístico mineiro tem muita coisa a
trabalhar quando da vinda da Copa do Mundo para cá, como o turismo
rural, entre outros. Isso tem de acontecer e, para isso, conclamo os 77
Deputados desta Casa para que, todos juntos, trabalhemos em prol da
confirmação de Belo Horizonte como sede da próxima Copa do
Mundo.

Sr. Presidente, são esses os assuntos que me trazem hoje a esta
tribuna. Agradeço a todos os parlamentares presentes - Deputados
Fábio Avelar, Ronaldo Magalhães, Juninho Araújo, Carlos Pimenta,
Dalmo Ribeiro Silva - e a V. Exa., hoje exercendo o papel de
Presidente desta Casa, Deputado Doutor Viana, companheiro de
partido, e a todas as pessoas que acompanharam o nosso
pronunciamento. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, caríssimos Deputados e Deputadas, senhores da imprensa e
da TV Assembléia, senhoras e senhores, ocupo mais uma vez a
tribuna nesta tarde para fazer algumas considerações a respeito
dessa notícia que tanto nos tem preocupado sobre o leite de Minas
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Gerais. Fomos surpreendidos pela triste notícia referindo-se ao Sul de
Minas, em Passos, e particularmente ao Triângulo, em Uberaba, da
prática usual de materiais ilegais, indevidos e impróprios no leite
consumido pela população. Essa notícia, Presidente, deixou-nos
profundamente entristecidos. Em primeiro lugar, porque fere a saúde
pública e a credibilidade do cidadão, da criança, do idoso, e,
principalmente, ofende o Estado de Direito. Mas neste momento
preocupo-me muito também com outra situação: tem-se externado
ostensivamente que todo o leite de Minas Gerais está hoje impróprio
para o consumo. Acompanhamos ontem, pela televisão,
particularmente nos jornais de São Paulo, a notícia de que o leite de
Minas Gerais não tem permissão para dar entrada no Estado de São
Paulo, por determinação dos Secretários de Saúde e de Agricultura -
proibiram à bacia leiteira do Sul de Minas, tão forte e respeitada, que
reúne as cooperativas do Sul de Minas, dar entrada do seu leite no
Estado de São Paulo. Sem dúvida, Sr. Presidente, isso tem-me
preocupado sobremaneira. Sabemos que esse assunto das duas
cooperativas é fato isolado e não podemos comungar com a idéia de
que o leite de Minas Gerais está contaminado e não é próprio para o
consumo. Uma coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa. Temos
de ser enérgicos, combater e pedir punição rigorosa para os que
agiram dessa maneira - o Ministério da Agricultura e a Vigilância
Sanitária já estão nessa grande operação -, mas precisamos saber
distinguir as coisas. Quero falar em nome do Sul de Minas, das
cooperativas e dos laticínios. Hoje temos 105 cooperativas que
garantem 50% do leite no Estado de Minas Gerais. As cooperativas,
particularmente as do Sul de Minas, estão sendo generalizadas como
em todo o Estado. Precisamos diferenciar as cooperativas que sempre
se pautaram por integridade e respeito aos usuários e às suas
tradições históricas. Essas cooperativas jamais poderão ter sua
credibilidade abalada. Aliás, sempre tratamos esse assunto com muita
seriedade. Há poucos dias, recebemos aqui, na Assembléia
Legislativa, inúmeros representantes de cooperativas e da Ocemg,
para discutirmos assuntos relacionados à carga tributária. Ainda não
havia ocorrido esse problema que entristece a folha maior dos
laticínios, das cooperativas, da nossa região e de todo o Estado de
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Minas Gerais. Esse assunto tem de ser tratado separadamente. Não
queremos CPI, queremos uma ação rigorosa do poder constituído, o
que já está sendo feito pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura,
em combate àquelas cooperativas que não estão cumprindo o seu
papel, acima de tudo, para com a saúde pública. Temos de ter essa
compreensão, Deputado Domingos Sávio. Precisamos apresentar
aqui uma alavanca de propósitos. Temos de defender o nosso leite, as
nossas cooperativas, porque nosso leite e nosso café sempre foram
respeitados, principalmente pela sua tradição secular, e também todos
aqueles que vivem do ramo de laticínios das cooperativas. Quantas e
quantas cooperativas - como V. Exa. bem conhece - têm credibilidade
até no exterior. Não podemos, neste momento, sofrer um traumatismo
tão forte: o de ceifar a credibilidade das nossas cooperativas, não
autorizando sequer que o nosso leite siga para São Paulo. Realmente
queremos protestar contra tal atitude e, para tanto, vamos unir forças
com todos os parlamentares.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, quero cumprimentá-lo pelo lúcido
pronunciamento e unir-me a V. Exa. e aos demais parlamentares
desta Casa nesse trabalho sério e responsável. Precisamos separar o
joio do trigo. Algo é claro: todos estamos indignados e queremos o
combate rigoroso à fraude e, mais do que isso, a punição dos
culpados. Mas é preciso esclarecer a opinião pública sobre alguns
pontos. Primeiramente, desde 2003, num trabalho que começou em
1998, a Organização das Cooperativas do Brasil, a Ocemg, e o
Sindicato das Indústrias de Laticínios de Minas Gerais assinaram com
o Ministério da Agricultura um documento - tenho-o em mãos -, que foi
publicado no “Diário Oficial da União”, solicitando uma fiscalização
rigorosa e denunciando que havia, numa e noutra situação, na
indústria ou em determinado laticínio ou até mesmo em alguma
cooperativa, a possibilidade de fraude, não em Minas, mas no Brasil.
Infelizmente, isso é algo que está sujeito a ocorrer. Mas, daí a
generalizar vai uma distância muito grande. Até porque, como disse,
as cooperativas sérias são a absoluta maioria. Os produtores rurais
são os mais penalizados, porque, quando alguém mistura soro ou
água no leite, está prejudicando o consumidor e aviltando o produtor.
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Começa a sobrar na praça um produto ruim, e de repente o preço do
leite começa a cair para o produtor. Portanto as próprias indústrias
mineiras querem o combate à fraude. Mas é preciso que o
consumidor, aquele que está nos ouvindo - aí falo como médico-
veterinário, como cidadão - não seja levado ao pânico de achar que
não pode mais consumir leite. Ora, isso é uma bobagem. Na verdade,
o leite produzido em Minas é de excelente qualidade. Em segundo
lugar, o leite industrializado é fiscalizado diariamente. Podem dizer:
“Mas houve um caso de fraude”. Ora, houve uma fraude, sim, como
pode haver em todo o tipo de alimento que é vendido em escala
industrial. Tem-se risco de contaminação desde a água até os
produtos enlatados, as diversas bebidas, os refrigerantes, as
guloseimas, os produtos de baixa qualidade. Alguém pode até pensar
em parar de tomar leite; não vai parar de se alimentar e vai consumir
um produto pior. O leite ainda é o melhor produto. Hoje a forma de
industrialização do leite é moderna, e o fato de ter um fraudador exige
da nossa parte atitudes duras para punir, mas não podemos deixar a
população entrar em pânico e dizer que não vai mais consumir o leite.
Este é um alimento adequado: o leite pasteurizado, o leite na caixinha,
o leite em pó. É preciso que façamos um trabalho sério de
fiscalização, como estamos empenhados em que seja feito. Parabéns
pelo pronunciamento. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria também de
participar - peço à Presidência que prolongue um pouquinho o tempo
do Deputado Dalmo -, para parabenizar o Deputado Dalmo. Penso
que a intervenção de V. Exa. é pertinente, responsável, porque está
em jogo um dos principais produtos de Minas Gerais, o leite. Minas
Gerais é o maior produtor de leite do País. Agora mesmo estava
ouvindo um comunicado na grande imprensa, feito pela cooperativa
agropecuária de Montes Claros, de que o leite da empresa Leite Vida,
e de outra empresa, é bom e que todo o leite produzido lá pode ser
consumido. Todo o leite produzido em nosso Estado, das inúmeras
cooperativas do Sul de Minas, que V. Exa. tão bem representa, e do
Norte de Minas, é bom e pode ser consumido sem problema nenhum.
Trata-se do principal alimento das crianças. Imaginem a calamidade
que esse fato irá trazer, a desnutrição. Na verdade, Dalmo, temos de
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ficar de olho no sensacionalismo. Fico muito triste pela querida
Uberaba, pelo seu povo, que nesse momento está com seu nome
sendo colocado como falsificador de leite, e para todo o País. Mas
isso não é verdade. Temos de punir esses maus empresários, as
pessoas que querem lucro fácil. Precisamos defender o leite mineiro,
nosso principal produto, principalmente do Sul de Minas, e exigir uma
fiscalização rigorosíssima. Tenho certeza de que quase todas as
empresas de Minas Gerais passarão no teste de qualidade, pois o
nosso leite é bom, é necessário, é o principal alimento das nossas
crianças e é uma das principais economias do nosso Estado.
Parabéns pelo seu pronunciamento! Vamos dizer “não” a esse
sensacionalismo que querem implantar aqui nesta Casa: criar CPI e
um não-sei-quê. Não é por aí que vamos crescer e também não é por
aí que vamos ajudar o nosso Estado nesse momento difícil. Parabéns.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Temos aqui uma manifestação da
Ocemg, a qual é muito interessante. (- Lê:) “A constatação de
irregularidades pela Polícia Federal e Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento em cooperativas de laticínios é um fato
isolado, cujas investigações ainda estão em andamento. Atualmente,
são 350 cooperativas, representantes de 151 mil produtores, que
respondem por 40% da captação de leite no País. Em Minas Gerais,
105 cooperativas são responsáveis por 50% da produção de leite.

Nossa expectativa é que essa seja uma ação continuada e
estendida a todos os laticínios, indistintamente, como forma de
tranqüilizar consumidores e produtores. A fiscalização e o combate à
fraude têm sido uma reivindicação constante das cooperativas, por
meio de suas representações aos órgãos competentes.

O leite é um alimento nobre, intimamente ligado à saúde humana.
Ações de órgãos que garantem a segurança dos alimentos devem ser
bem recebidas pela população. As cooperativas em todo o mundo
praticam princípios e valores como adesão voluntária e livre, gestão
democrática, participação econômica de seus sócios, autonomia e
independência, educação e intercooperação, destacando-se o
interesse pela comunidade, com ênfase na responsabilidade social e
no desenvolvimento sustentável”.

Então são essas as razões da reflexão que queremos fazer. Temos
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casos isolados, mas, seja como for, não nos preocupamos em
aprofundar por meio de CPI. Acima de tudo, é preciso trazer a nossa
palavra e a nossa solidariedade as nossas valorosas e respeitadas
cooperativas do Estado de Minas Gerais que enfrentam, neste
momento, uma difícil vida na sua trajetória do dia-a-dia. Essas são as
nossas considerações nesta tribuna. Obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana;
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembléia, venho à
tribuna para discutir o Projeto de Lei nº 1.582/2007. Trata-se de um
projeto importante, que já foi aprovado na Comissão de Justiça, que
promove alterações na Lei nº 14.870 e dispõe sobre a qualificação de
pessoa jurídica de direito privado, como a Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscip. Portanto, trata-se de um projeto
muito importante.

Antes, gostaria de registrar a imensa alegria pelo fato de o Brasil ter
sido aprovado, por unanimidade, como País-sede da Copa do Mundo
de 2014. Acredito que isso mostra a credibilidade e o respeito que o
Brasil vem adquirindo. Só espero que o Brasil aproveite bem essa
oportunidade. Sabemos que uma Copa do Mundo pode ser um fator
propulsor de desenvolvimento econômico, social e um momento de
alegria do País. Para tanto, é preciso muita seriedade, muito controle
social sobre os gastos públicos e privados. Quem sabe, de fato,
poderemos realizar, em 2014, a melhor Copa do Mundo já realizada
até hoje, nesses anos em que o evento ocorre mundialmente.

Fiquei muito feliz em virtude do empenho das confederações, dos
vários organismos nacionais envolvidos, dos próprios governos
estaduais e do empenho reconhecido do Presidente Lula, hoje
elogiado por vários integrantes da comitiva brasileira. Sem o apoio,
sem a presença do governo federal, com certeza não teríamos essa
conquista para o povo brasileiro. Conquista que, repito, além da
importância em si, do fato, deve-se traduzir também em motivo indutor
de mais desenvolvimento, mais crescimento, mais infra-estrutura,
principalmente turística e do transporte, e mais, evidentemente, em
espaços de lazer e de prática esportiva em nosso país. Minas Gerais,
com certeza, deverá sediar um dos grupos. Certamente Belo
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Horizonte terá um papel importante.
Como disse o Presidente Lula, essa não é uma tarefa de um partido,

de um Presidente, até porque em 2014 o Presidente Lula não estará
mais como Presidente do nosso país, mas, com certeza, será um
esforço que envolverá variados segmentos da sociedade brasileira.

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 1.402 e 1.403/2007, da Comissão de Assuntos
Municipais. 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 Adalclever Lopes -
indicando o Deputado Gilberto Abramo para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 29/2007, na vaga do Deputado Antônio Júlio (Ciente.
Designo. Às Comissões.).

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 dos
Deputados Sargento Rodrigues, solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 1.310/2007, e Leonardo Moreira (7), solicitando a
retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 431, 435, 440, 441, 444,
487 e 488/2007 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso
XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado
Gilberto Abramo (6), solicitando a inclusão em ordem do dia dos
Projetos de Lei nºs 64, 73, 659, 667, 674 e 943/2007.

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,
solicitando seja formulado apelo à Companhia Brasileira de Trens
Urbanos - CBTU - com vistas a que seja enviada cópia da ocorrência
relacionada a fatos acontecidos em 30/8/2007, por volta das
12h10min, envolvendo um usuário do metrô, funcionários e
seguranças na Estação da Lagoinha. Solicita, ainda, o envio a esta
Comissão das normas de segurança adotadas para a gestão e
operação do Metrô em Belo Horizonte, 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, solicitando seja
formulado apelo à Agência Nacional de Petróleo, com vistas a que
seja enviada a esta Comissão cópia 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. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

A Presidência quer, em nome da Casa, manifestar e deixar
consignadas nos anais da Casa a nossa satisfação e alegria por
nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, estar hoje,
interinamente, como Governador do nosso Estado. Realmente, é
merecedor do nosso aplauso e da nossa alegria. Fica, pois, registrado
esse momento de alegria e contentamento de todos nós, em nome da
Mesa e, tenho certeza, de todos os Deputados da Assembléia.

Vem à Mesa requerimento do Deputada Elisa Costa, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado André Quintão. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Agora vou-me referir ao Projeto de Lei
nº 1.582/2007, do governo estadual, que altera a legislação das
Oscips. Oscip, como disse, uma figura criada por lei, uma organização
da sociedade civil de interesse público, que se configura como pessoa
jurídica de direito privado, que pode estabelecer termos de parceria
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com o poder público de acordo com a legislação em vigor de 2003,
para atuar em várias atividades: assistência social, cultura, educação,
saúde, segurança alimentar, conservação do meio ambiente, trabalho
voluntário, desenvolvimento social, combate à pobreza, defesa de
direitos, defesa da ética, fomento do esporte, várias áreas, ou seja, o
poder público transfere recursos, obrigações, responsabilidades a
serem executadas por uma entidade da sociedade civil, e essa
entidade, através de um termo de parceria, estabelece suas metas,
suas prioridades de ação. Esse é um tema muito polêmico, e eu
acompanho o debate desde a década de 90, até porque, como
militante da área social, boa parte das ações da área social são
realizadas por entidades da sociedade civil, principalmente sem fins
lucrativos, e considerei que, em 2003, dentro da correlação de forças
possível dentro da Assembléia, buscamos, na legislação mineira,
instituir mecanismos de controle da ação dessas organizações. O fato
de uma organização da sociedade civil realizar uma tarefa delegada
pelo poder público em si não é prejudicial, desde que seja em uma
área adequada e tenha o controle do uso do recurso e os direitos e
deveres bem estabelecidos.

Esse projeto de lei do governo do Estado surpreendeu-me com
alguns artigos que considero, no mínimo, preocupantes. Por isso
levanto a importância desse debate. O Brasil inteiro, hoje, está
discutindo o papel das organizações não governamentais, o uso de
recurso público pelas chamadas ONGs. Também defendo as ONGs.
Penso que boa parte delas, com certeza a maioria, realiza um trabalho
muito positivo para a sociedade, mas sabemos também que muitas
pessoas, segmentos, entidades aproveitam-se da flexibilidade de
legislações para utilizar o recurso público de maneira inadequada.
Esse projeto do governo do Estado, entre outras alterações, prevê,
por exemplo, o fim da exigência de tempo mínimo de dois anos da
entidade para obtenção da qualificação como Oscip, ou seja, a
entidade não precisa mais ter aquela experiência de dois anos para
qualificar-se como Oscip e receber uma tarefa do poder público para
ser realizada. O que, na prática, isso significa? Que um grupo de
amigos, no fim da tarde, reúne-se, faz um documento, toma as
providências legais e forma uma Oscip para tratar de meio ambiente,
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de educação, de saúde, de conservação de patrimônio histórico. No
outro dia, se for amigo do rei, bate à porta do rei e consegue verbas
públicas para desempenhar uma tarefa em nome do poder público.
Não estou falando do atual governo, estamos discutindo uma
legislação. Acredito até que principalmente aqueles que trabalham no
governo e defendem essa filosofia são pessoas respeitáveis, mas
estamos fazendo uma lei permanente, duradoura. Estamos aqui
retirando a exigência de experiência da entidade na área específica
para realizar uma atividade do poder público.

Flexibiliza ainda - essa proposta de governo - a obrigatoriedade de
realização de auditoria externa da aplicação dos recursos, objeto do
termo de parceria. Outra flexibilização perigosa. Credencia a entidade
qualificada como Oscip a celebrar termo de parceria, sem que seja
necessário processo de seleção.

Na prática, o que isso significa? Há uma entidade que realiza um
trabalho na área da assistência social há 10, 12, 15 anos e uma
entidade formada na esquina há alguns dias. E não há seleção,
ficando a critério do gestor. Isso também é muito perigoso. Podemos
estar prejudicando exatamente as entidades que, em tese, poderiam
ter muito mais experiência e capacidade de cumprimento de um termo
de parceria e realização de um bom trabalho.

O termo de parceria, o instrumento que regula essa relação, não
necessitará mais da previsão detalhada das receitas e despesas, nem
das remunerações e dos benefícios de pessoal a serem pagos a seus
Diretores e empregados, dificultando o controle e a transparência.

O telespectador que está acompanhando esse pronunciamento
pode estar meio confuso, perguntando-se se Oscip é mesma coisa
que ONG; se toda ONG é Oscip; se alguma entidade de sua cidade é
uma Oscip. Não necessariamente; há uma diferença. As entidades
sem fins lucrativos não qualificadas como Oscips não podem
remunerar seus Diretores. A Oscip pode remunerá-los, ou seja, pode
virar um cabidão de emprego, com recurso público. Se não houver
controle, mais ainda. É esse o debate que estamos fazendo agora.

Repito: não estou generalizando. Talvez a maioria das ONGs e
Oscips existentes hoje sejam sérias, façam um bom trabalho. Mas
estamos falando de lei, que é permanente. A lei é feita exatamente
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para promover o controle público, para uma maior eficiência, eficácia e
efetividade das ações do poder público. Essa é uma outra alteração
importante, a meu ver, negativa. No termo de parceria não são
estipulados os gastos com remuneração. Pode haver um plano de
trabalho onde se gasta mais com atividade-meio do que com
atividade-fim. A Oscip pode virar uma forma indireta de contratação no
serviço público. O poder público não abre concurso; não constrói um
corpo técnico estável de servidores públicos; abre mão de realizar
diretamente uma atividade que poderia ou deveria fazer; e passa para
uma Oscip, que contratará sem concurso, sem seleção, sem
experiência na área, sem prestar conta. Estranha-me esse projeto.
Outro artigo retira o acompanhamento e a fiscalização do termo de
parceria pelos Conselhos de Políticas Públicas da área de atuação da
entidade, propondo simplesmente uma comissão de avaliação. A meu
ver, esse artigo é inconstitucional porque a Constituição Federal é
muito clara; pelo menos na área da criança e da assistência social,
compete ao Conselho de Assistência e ao da Criança formular,
planejar, controlar e fiscalizar a execução dessa política. Se o governo
resolve executá-la por meio de Oscips, compete ao Conselho
fiscalizar. Mas o governo está retirando essa atribuição dos Conselhos
de Políticas Públicas. É também um aspecto muito perigoso.
Felizmente, hoje a Comissão de Justiça desmembrou o projeto.
Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 1.582/2007 tratava de
Oscip, mas também aumentava o número de Superintendências
Regionais da Fazenda, alterava valor de VTI, extinguia cargo de
escritório de representação em São Paulo e no Rio de Janeiro, criava
cargo em comissão, mudava composição do Conselho de
Coordenação Cartográfica. Não entendi como o governo envia um
projeto dessa natureza tratando de assuntos tão diferenciados. Parece
até que o governo não sabe que a Assembléia possui um dos corpos
técnicos mais qualificados do País. O projeto tratava de Oscip, de VTI,
de Superintendência Regional de Fazenda, até de Conselho de
Coordenação Cartográfica. Felizmente esse erro já foi sanado pela
Comissão de Constituição e Justiça. Então a nossa preocupação se
concentrará no conteúdo. Todo o Brasil hoje quer mais controle social
no uso do recurso público. Em Minas Gerais, esse projeto de lei quer
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exatamente o contrário: menos controle social sobre o recurso público
destinado à Oscip para realizar tarefas, enquanto grande e boa parte
delas deveria ser exercida diretamente pelo governo estadual. Faço
esse pronunciamento aqui como militante da área social que acredita
ser imprescindível a parceria do poder público com entidades da
sociedade civil, como autor da primeira lei municipal do País que
regulamentou as relações entre organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos e poder público. É uma lei de 1997, quando era
vereador em Belo Horizonte - primeira lei de minha autoria sancionada
na vida, pelo Prefeito Célio de Castro. Uma lei que exatamente
estimula a parceria com a sociedade civil, mas na linha do controle
social. Portanto faço esse alerta porque alterações dessa natureza
podem prejudicar entidades sérias, como Pastoral da Criança e do
Menor, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material
Reaproveitável - Asmare -, Apae, Sociedade São Vicente de Paulo.
São entidades sérias, que realizam um bom trabalho, mas
concorrerão, para ter acesso ao recurso público, com entidades
formadas ali, por um grupo de amigos, com um bom advogado e um
contato em algum órgão do governo. Não podemos admitir isso; aliás,
não admitiremos. Realizaremos esse debate público e discutiremos a
fundo esse assunto. Queremos esclarecimentos e debater esse
projeto. É evidente que o governo tem alguma intencionalidade
positiva com ele. Deve ter alguma avaliação de que a lei hoje está
amarrando e emperrando esse tipo de relação. Tenho certeza de que
o governo não encaminhou um projeto desse para facilitar o mau uso
de recurso público. Quero deixar isso claro aqui. Talvez tenha um
diagnóstico, mas está com o remédio errado. Telespectadores,
Deputados e Deputadas, sabem o que se tornará essa lei caso seja
aprovada? Incubadora de Oscip. Qualquer um poderá fazer Oscip
para tudo e correr atrás de recurso público. Isso não é positivo. Uma
organização da sociedade civil precisa ter uma missão institucional e
uma experiência reconhecida. Quando louvamos o trabalho de um
asilo vicentino ou de uma conferência vicentina, é porque há uma
ética por trás, a ética vicentina, que orienta o trabalho. Quando
louvamos o trabalho da Apae, é porque, há anos, muito antes do
poder público, essas instituições trataram e tratam daquelas crianças
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com necessidades especiais com carinho, amor, qualidade e
qualificação. Se observarmos bem, veremos que a Pastoral da
Criança deu exemplo de como se combate a desnutrição em nosso
país, assim como a Pastoral do Menor, por meio do seu trabalho, e a
Asmare, com a sua trajetória. Quando vemos as creches comunitárias
de Belo Horizonte, observamos que elas colocaram a educação
infantil na agenda da política pública muito antes do Fundeb. Essas
são entidades sérias. Nelas se pode colocar o recurso que este será
inclusivo e multiplicado pelos bons gestos e pelas boas energias de
tantos voluntários. Agora, facilitar a criação de Oscips sem
transparências, para abocanhar recursos públicos em áreas onde o
poder público pode e deve agir diretamente, é um equívoco. Então
aprovamos um requerimento na Comissão de Participação Popular -
até porque várias entidades, sabendo desse projeto, me solicitaram
essa audiência -, em conjunto com a Comissão de Administração
Pública, para a realização dessa reunião. Já conversei com o Líder do
Governo, Deputado Mauri Torres, com o Presidente da Comissão,
Deputado Elmiro Nascimento, a fim de que possamos aprovar
amanhã esse requerimento e acertar com o governo a realização
dessa audiência pública. Quem sabe eu, a assessoria técnica do
Bloco PT-PCdoB e alguns consultores estejamos equivocados e não
seja bem isso que está previsto no projeto de lei. Se assim o for, tanto
melhor. Mas, infelizmente, nesses aspectos aqui levantados, fiz um
estudo muito minucioso e me preocupa esse projeto de lei. Alerto
aqui, então, os Deputados, porque não podemos, em Minas Gerais,
flexibilizar de maneira negativa o controle social sobre o uso do
recurso público, que é um recurso do contribuinte, do cidadão e,
portanto, sagrado. 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,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 31, 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
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 43ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/10/2007

Presidência dos Deputados Doutor Viana e André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

1º Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do
Sr. Presidente - Palavras do Sr. Daniel Silva Balaban - Palavras do Sr.
Benedito Scaranci Fernandes - Palavras da Secretária Vanessa
Guimarães Pinto - Palavras do Sr. Élido Bonomo - Palavras da Sra.
Virgínia Lima Pires - Palavras do Deputado João Leite -
Agradecimentos - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr.
Chico Menezes - Palavras da Sra. Albaneide Peixinho - Palavras da
Sra. Valéria Monteiro de Jesus - Palavras da Sra. Suely Duque
Rodarte - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Ademir Lucas - Agostinho Patrús

Filho - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves
- Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João
Leite - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Padre João - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h8min, 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 Neider Moreira, 2º-Secretário “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 ciclo de
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debates “Alimentação escolar como estratégia de segurança alimentar
e nutricional”, com os seguintes objetivos: levar aos membros dos
Conselhos de Alimentação Escolar, e dos colegiados escolares e a
todos os envolvidos com a questão da alimentação e da nutrição e da
segurança alimentar e nutricional informações sobre a gestão, a
execução e a fiscalização do Plano Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE - em Minas Gerais; trocar experiências relevantes de gestão do
PNAE; discutir formas de monitoramento do PNAE no Estado; discutir
mecanismos de interação entre o Conselho Estadual de Alimentação
Escolar, os Conselhos Municipais de Alimentação Escolar e os
Colegiados Escolares; estabelecer mecanismos de promoção do
direito humano e alimentação saudável no ambiente escolar; enfocar a
alimentação escolar como programa estratégico para a segurança
alimentar e nutricional dos escolares do Estado; identificar
responsabilidades e competências dos órgãos governamentais e de
fiscalização, com vistas a aprimorar a execução do PNAE no Estado,
em atendimento aos preceitos técnicos e legais vigentes.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o
Exmo. Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE -, representando o Ministro de
Estado da Educação, Fernando Haddad; a Exma. Sra. Vanessa
Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação; os Exmos. Srs.
Deputado Deiró Marra, Presidente da Comissão de Educação desta
Casa; Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de
Participação Popular desta Casa e autor do requerimento que deu
origem a este evento; Deputado João Leite, membro das Comissões
de Participação Popular e de Direitos Humanos desta Casa e autor do
requerimento que deu origem a este evento; Benedito Scaranci
Fernandes, Superintendente de Epidemiologia da Secretaria de
Estado de Saúde, representando o Secretário de Estado de Saúde,
Marcus Pestana; e Élido Bonomo, Presidente do Conselho de
Alimentação Escolar do Estado de Minas Gerais; e a Exma. Sra.
Virgínia Lima Pires, integrante do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG.
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Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Exmos.

Srs. Rondon Ricardo Cordeiro, Benjamin Braga Lisboa, ex-Prefeito,
João Mesquita Miranda, ex-Vice-Prefeito, e Vereador José Sebastião
Vidal, todos da cidade de São Geraldo, e do Sr. Tadeu David,
representando o Procurador-Geral, Jarbas Soares.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência cumprimenta todos os membros da Mesa já

nominados, as demais autoridades, as Deputadas e os Deputados, as
senhoras e os senhores presentes.

O tema central do ciclo de debates que estamos iniciando –
“Alimentação escolar como estratégia de segurança alimentar e
nutricional” – nos remete a dois campos de discussão fundamentais
para a população brasileira: a formação de hábitos alimentares
saudáveis e a valorização dos espaços escolares.

Durante muito tempo, os discursos políticos, as pesquisas
econômicas e os movimentos sociais apontavam, sistematicamente,
para a fome e a desnutrição como os sintomas mais agudos das
nossas desigualdades, das nossas distorções, do nosso modelo de
desenvolvimento.

O número de óbitos nos primeiros anos de vida e as doenças
provocadas pela carência alimentar, principalmente nas regiões mais
esquecidas do interior e na periferia das grandes cidades, eram o lado
mais explícito dessas desigualdades e o maior desafio para os
responsáveis pela condução da saúde pública no País.

Passados diversos governos, implantados muitos programas e
modificado o perfil socioeconômico dos brasileiros, ainda há no País
um contingente considerável de famintos e desnutridos, mas em
índices menores e menos alarmantes.

Estamos, agora, diante de outro fenômeno relacionado com a
alimentação: o do excesso no consumo de alimentos, da ingestão de
produtos prejudiciais ao organismo e dos hábitos alimentares
inadequados, fatores que, aliados a outros como o sedentarismo e a
vida estressante dos dias atuais, podem provocar diversos efeitos
maléficos à saúde.

Lembramos, a propósito, que esta Casa realizou, no ano passado,
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um fórum técnico sobre uma das conseqüências mais freqüentes da
má alimentação: a obesidade. Um dos pontos de atenção do evento
foi que a obesidade é duplamente prejudicial às crianças e aos
adolescentes, pois, além de propiciar o aparecimento de várias
doenças, como as cardiovasculares, a hipertensão e o diabetes, ela
pode afetar a prática de atividades físicas, o rendimento escolar e até
o desenvolvimento da auto-estima.

A prevenção de tais distúrbios nos espaços escolares nos parece
extremamente positiva, pois a escola, além da função de transmitir
conhecimentos, tem um papel importante em outras áreas de
formação de crianças e adolescentes, como a socialização, a
apreensão dos princípios da cidadania e o desenvolvimento de
cuidados pessoais, como aqueles vinculados à saúde e à boa
alimentação.

Nesse campo, o público escolar pode também transformar-se em
multiplicador das informações que dizem respeito às conseqüências
da má alimentação, muitas vezes presente em seus lares, seja por
descuido dos pais, seja por hábitos incorporados pelo meio social,
seja por influência dos anúncios publicitários indutores do consumo.

Prevenir e reduzir os índices de doenças decorrentes da má
alimentação e contribuir para a formação de hábitos alimentares
saudáveis é um desafio que cabe às autoridades competentes, aos
agentes de saúde e ao conjunto da sociedade, envolvendo os pais, os
educadores, as indústrias alimentícias, os meios de comunicação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, naquilo que
lhe couber, está pronta a colaborar para que iniciativas dessa
natureza tenham bons resultados, principalmente no que concerne à
discussão e à elaboração de políticas públicas.

Agradecemos às autoridades presentes, aos expositores, aos
debatedores, a todas as pessoas e instituições que contribuíram para
a realização deste ciclo de debates e aos demais participantes, certos
de que as informações, as experiências e as propostas aqui
apresentadas constituirão subsídios valiosos para que avancemos no
campo da segurança alimentar e nutricional do Estado de Minas
Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Daniel Silva Balaban
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Bom-dia. Cumprimento a Mesa na pessoa do Deputado Doutor
Viana, neste momento representando o Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Gostaria de falar da importância deste ciclo de debates sobre a
alimentação escolar no Estado e no País.

Nestes dias, estive no Maranhão para conversar com alguns
Prefeitos e apresentar o Plano de Desenvolvimento da Educação.
Temos trabalhado e viajado por todo o País com o Ministro Fernando
Haddad, na elaboração desse Plano em todos os Municípios da
maioria dos nossos Estados.

Enquanto eu apresentava o Plano, um Prefeito, muito humilde,
levantou a mão, pediu a palavra e, muito singelamente, perguntou-me:
“Afinal de contas, quem é realmente o responsável pela educação em
nosso país? Seria o Prefeito, o Governador, o Presidente da
República? Quem é o responsável pela situação em que nos
encontramos?”. Nesse instante, apesar da singeleza da pergunta,
percebemos que realmente tinha razão. Em nosso país, quando há
algum problema, o Prefeito automaticamente culpa o governo do
Estado, que culpa o governo federal, que, por sua vez, culpa o
Prefeito, criando-se um ciclo, quando, na realidade, a
responsabilidade pela educação em nosso país é do Presidente da
República, do Governador do Estado, do Prefeito, dos Secretários, do
Ministro, dos Diretores, dos professores, dos alunos, dos pais dos
alunos, da sociedade e da comunidade. Todos têm de se dar conta de
que são os responsáveis. Ninguém em nosso país, seja pobre, seja
rico, pode eximir-se dessa responsabilidade. Todos nós estamos
convencidos de que um país só se desenvolve por meio da educação.
Todos repetem essa famosa retórica, mas muito pouco é realizado
efetivamente para essa construção.

Agora tentamos fazer com que todos trabalhem pela educação e
ofereçam a sua parte e a sua responsabilidade. Com base nessas
premissas, temos construído o Plano de Desenvolvimento da
Educação. O governo federal tem visitado todos os 1.242 Municípios
com os menores índices de educação. Tentamos construir, em
conjunto, um plano articulado de ações para descobrirmos de uma vez
por todas por que tal Município não consegue desenvolver-se.
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Alguns Municípios com muitos recursos apresentam um índice de
educação muito baixo. Ao mesmo tempo, outros com poucos recursos
apresentam índice de educação superior ao de uma comunidade
européia. Por que isso acontece?

É exatamente esse trabalho que estamos desenvolvendo com os
Municípios, em conjunto com a comunidade, com o Secretário de
Educação, com professores, com Diretores de escolas, com o
Prefeito, com o Secretário de Educação, tentando formular um
conjunto de medidas que melhore a qualidade da educação em nosso
país. E isso só se dá com as crianças aprendendo.

Por que estou dizendo que só conseguimos desenvolver a educação
com o compromisso e a atuação de todos? Porque hoje existe o
PNAE, que tem sido um dos programas de maior sucesso não do
governo federal, mas do Estado brasileiro. Ele tem obtido sucesso,
pois todos participam dele. Não é um programa do governo federal, do
governo estadual ou dos Municípios, mas de todos. As crianças a que
assistimos hoje têm o direito humano à alimentação. E as pessoas
estão-se dando conta disso. Os Conselhos de Alimentação Escolar
estão atuando de forma muito mais efetiva, e, graças a isso, estamos
conseguindo desenvolver esse programa.

Para vocês terem uma idéia, em março de 2004 eu estava chegando
ao FNDE. Depois de mais ou menos uma semana, entra na minha
sala, apavorada, a Coordenadora Nacional do Programa, Albaneide
Peixinho, aqui presente, e me diz: “Daniel, mais de 2 mil Municípios do
nosso país não prestaram contas da alimentação escolar, o que eu
faço? Tranco o recurso, não o repassamos?”. Quase a metade dos
Municípios brasileiros não haviam prestado contas. Eu disse a ela que
havia alguma coisa errada. Quando é um número tão grande, algo
está acontecendo ou não está funcionando bem.

A partir daí, começamos a desenvolver um trabalho muito forte e
efetivo para tentar conscientizar as populações e os próprios Prefeitos
da importância do PNAE. Ele precisa ser levado a sério, tem de ser
formulado de maneira precisa e coerente, para que o alimento chegue
às escolas e aos nossos estudantes.

Iniciamos, assim, um trabalho de conscientização e começamos
também a cortar recursos, sim, porque não existe lei ou programa,
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nada funciona sem uma punição. E essa punição tem de ser dada
para que as pessoas aprendam. Alguns fazem certo e continuam
recebendo, os que não estão fazendo certo têm de ser punidos. E
essa punição tem de ser mostrada em público.

Fizemos, então, uma grande divulgação por meio da “Voz do Brasil”,
de jornais e rádios locais e de toda a imprensa, divulgando na internet
a lista dos Municípios que não prestavam contas da alimentação
escolar. Prefeitos indignados ligaram para o FNDE, para o Ministro,
para o Presidente da República, para o Papa. Só que não adianta
ligar. O Prefeito tem de cumprir sua missão, o Conselho de
Alimentação Escolar tem de exercer sua função.

O que aconteceu? Em 2004 tivemos mais de 2 mil Municípios sem
prestar contas. Agora, este ano, posso dizer a vocês: sabem quantos
Municípios não prestaram contas da alimentação escolar do ano
passado? Foram 37. O que isso significa? Mágica? Não existe
mágica. Existe muito trabalho e, principalmente, conscientização. As
pessoas passaram a se conscientizar, e os Conselhos de Alimentação
Escolar começaram a desenvolver um trabalho brilhante. São pessoas
que trabalham porque acreditam naquilo que estão fazendo, sabem
que estão contribuindo com a sua parte sem receber absolutamente
nada em troca em termos financeiros, mas estão vendo os habitantes
do seu Município se desenvolverem, crescerem, recebendo
alimentação em sala de aula.

Isso aconteceu em nosso país. Como estamos em Minas Gerais,
digo que, de 37 Municípios, 7 são deste Estado; mas, de 853, significa
menos de 1%. O Estado de Minas Gerais também está de parabéns.
Tem desenvolvido um trabalho brilhante e conseguido fazer com que
o programa se desenvolva.

Logicamente, o programa ainda carece de uma série de
aperfeiçoamentos. Temos trabalhado muito duro.

Atualmente, os Conselhos de Alimentação Escolar estão sendo
trabalhados por meio dos centros colaboradores, ou seja, por
universidades públicas brasileiras, que nos estão ajudando a capacitar
os cerca de 50 mil Conselheiros de Alimentação Escolar deste país. É
muito difícil capacitarmos todos eles para desenvolverem todas as
suas atividades a contento.
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Com esse aperfeiçoamento, o orçamento do Programa, que mais
que duplicou, hoje é superior a R$1.600.000.000,00. Esse
crescimento ocorreu também graças ao Presidente da República, que
tem envidado muitos esforços para o desenvolvimento do Programa
de Alimentação Escolar, pois sabe que uma escola só se desenvolve
quando possui uma boa alimentação, que deve ser adequada, o que
só será possível com recursos e com um programa ativo e atuante.

E o Programa tem melhorado. No próximo ano, já o estaremos
expandindo para as escolas do Ensino Médio, que não recebiam
recursos para a alimentação escolar. Dos 36 milhões de alunos que
hoje a recebem, passaremos para cerca de 43 milhões, 44 milhões de
alunos. Quando levamos esses dados para fóruns internacionais, as
pessoas ficam impressionadas porque, do Brasil, não saem notícias
boas; pelo contrário, só são divulgadas as ruins. Assim eles não
entendem como o Brasil é capaz de fazer um programa que
desenvolve a economia local, pelo que temos trabalhado muito.

Esse é um Programa muito valioso, o maior programa de
alimentação escolar gratuita do mundo. Nenhum país possui
programa similar ou da monta do nosso. Temos de nos lembrar que
esse Programa, que é nosso, que é de todos os brasileiros, deve ser
aperfeiçoado, o que só conseguiremos com o trabalho dos
professores, das servidoras responsáveis pela merenda, dos
Conselheiros do CAE, dos Diretores de escolas, dos Prefeitos, dos
Secretários Municipais, do Governador, enfim, de todos nós. O
Programa funciona tal qual uma corrente. Se um de seus elos for
rompido, nada acontece.

Já ficou claro que nada neste país vai para frente se não houver
união. Deixemos os embates políticos ideológicos de lado. Quanto às
questões com as quais todos concordam, trabalhemos numa única
direção. Devemos aperfeiçoar e desenvolver, cada vez mais, nosso
Programa, para que continue sendo exemplo para o mundo. As
Nações Unidas avaliaram o Programa de Alimentação Brasileiro e o
consideraram como um paradigma, um exemplo a ser seguido pelos
países em desenvolvimento. Esse tipo de informação não é muito
divulgado, não sai nos jornais e revistas, mas essa é a realidade.

A FAO e o Programa Mundial de Alimentos estão disseminando as
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práticas e o formato do Programa de Alimentação Escolar brasileiro
para países em desenvolvimento. A equipe da Albaneide Peixinho, do
PNAE, já tem trabalhado esse Programa em cinco países da África:
Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné e Cabo Verde. Na
América Central, também já há demandas. Além disso, os senhores
ficarão perplexos: existe hoje uma demanda da Alemanha, que quer
entender como funciona o Programa de Alimentação Escolar
brasileiro, porque tem interesse em implantar, naquele país, programa
similar. Isso é muito bom, porque o Brasil começa a disseminar uma
prática, começa a ser exemplo de coisas boas para outros países.

É interessante dizermos que, apesar dos problemas que nosso país
precisa enfrentar internamente, como tentativa de desvios de recursos
- e estamos atentos para punir esse tipo de prática -, apesar de o
montante de recursos ainda não ser o ideal - e estamos trabalhando
para seu aumento, para atingirmos um novo patamar -, são inegáveis
os avanços que esse Programa tem tido ao longo dos últimos anos.

É importante que ele cresça, aperfeiçoe-se e continue a levar uma
alimentação saudável e de qualidade aos alunos.

Neste ano, são 36 milhões de alunos e, ano que vem, serão 44
milhões de alunos a contar com pelo menos uma refeição saudável ao
dia, em cada escola brasileira. Não podemos abrir mão disso, é um
direito adquirido que o povo brasileiro conseguiu com muita luta.
Devemos continuar trabalhando para aperfeiçoá-lo, levando-o adiante,
melhorando cada vez mais o nosso programa.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais está de parabéns por este
importantíssimo ciclo de debates, que nos possibilita expor nossos
problemas. Serão realizadas palestras para entrarmos em detalhes
sobre o que está acontecendo, sobre questões que podemos
desenvolver e melhorar. Vocês, que trabalham com alimentação
escolar, poderão apresentar sugestões. Aprendemos muito com os
debates, com as capacitações e trocas de idéias. Ninguém é dono da
verdade ou conhece tudo. Estamos aqui para aprender. Apenas juntos
é que conseguiremos desenvolver, aprender e aperfeiçoar um
programa alimentar para todo o povo brasileiro. Muito obrigado a
todos.

Palavras do Sr. Benedito Scaranci Fernandes
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Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do Deputado Doutor Viana,
cumprimento os ilustres componentes da Mesa, os ilustres
participantes do ciclo de debates e os Deputados presentes. À tarde,
retornarei para conversar mais sobre o tema deste ciclo de debates.
Neste momento, justifico a ausência do Secretário. Por causa da
agenda da Secretaria de Saúde, ele não pôde fazer-se presente, mas
a Secretaria reconhece a importância deste ciclo de debates, em
função da temática central, a nutrição.

A cada dia, torna-se mais evidente na área da saúde a importância
da temática da nutrição. Seja como promoção à saúde, seja como
qualidade de vida, qualificando a pessoa para participar da sociedade,
contribuindo para o desenvolvimento social, é o que a nutrição
garante, do ponto de vista da saúde; como prevenção de uma série de
agravos que se tornam mais evidentes a cada dia, como muito bem
destacado pelo Deputado Doutor Viana, como o problema da
obesidade, temática cada dia mais importante. Decorrentes disso,
podem aparecer doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e
outras.

A nutrição baseia-se em uma alimentação adequada, balanceada e
na promoção de hábitos saudáveis. Para a Secretaria de Saúde,
gestora do SUS em Minas Gerais, essa temática é fundamental. A
Secretaria considera que os resultados desses dois dias de trabalho
terão muito a contribuir para o processo não só da área da educação,
mas também com todo um resultado na vida dessas pessoas, desses
alunos, dessas comunidades. Como foi dito pelo Deputado, cada
aluno educado nutricionalmente é um agente na comunidade e na
família, traz repercussões e resultados não só no âmbito da
comunidade escolar, mas no de toda a comunidade do seu entorno.

Parabéns aos Deputados pela iniciativa; parabéns à Assembléia, ao
pessoal do Conselho de Alimentação Escolar e a todos os que
participaram da elaboração dessa proposta. Em nome do Secretário,
desejo frutuoso trabalho nestes dois dias. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Vanessa Guimarães Pinto
Bom dia a todos. Faço um cumprimento muito especial ao Dr. Daniel

da Silva Balaban, representante do Ministro Fernando Haddad, que
representa também esta grande instituição que é o FNDE.
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Cumprimento o Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa,
e peço licença para, na pessoa dele, cumprimentar os ilustres
membros da Mesa. Faço também um cumprimento especial a todos
os presentes na abertura deste seminário. Realmente, gostei muito do
que ouvi aqui, no pronunciamento do Daniel. É muito comum que o
Brasil, com sua curta memória, se esqueça das grandes etapas que
tem vivido, dos grandes momentos de ruptura que tem vivido ao longo
de sua história.

Estava no Ministério da Educação em 2005 e presenciei um grande
momento da ruptura, no FNDE, de dois grandes programas: o
programa do livro didático e o programa da merenda escolar. Muitos
jovens não se lembram do que era um programa de merenda escolar
antes dessa época, da enorme centralização existente no programa,
da grande possibilidade de corrupção em um programa de merenda
escolar. Muitas vezes, compras centralizadas significavam preços
altos e demora na chegada do alimento até aquela escola longe de
onde se fazia a compra. A ruptura desse modelo foi a coisa mais
revolucionária que aconteceu na educação. A ela se sucede a ruptura
do financiamento do Fundef. Hoje, estamos vivendo um segundo
momento de grande ruptura. Estamos em outro patamar, o do
Fundeb, que amplia o número de pessoas envolvidas no programa de
financiamento da educação, obrigatório no País, e ainda um outro
momento em que se discute a questão da alimentação, não mais
dentro da perspectiva exclusiva de ser centralizado ou não
centralizado, coisa que alguns Estados ainda vivem, que aqui em
Minas não há mais. Há décadas trabalhamos de maneira
descentralizada, tanto para os Municípios quanto para o Estado,
permitindo que a iniciativa da escola faça a diferença.

Se temos um bom programa de merenda escolar em Minas Gerais,
é exatamente porque, como você disse, à frente de escolas, há um
grande número de gestores e Diretores conscientes, que fazem
milagre com os recursos de que dispõem para a merenda escolar. É
preciso reconhecer que esse é o grande valor do sistema educacional
de Minas Gerais - falo de uma rede estadual, mas também da rede
municipal. São os valorosos professores e diretores de escola que
seguram a situação lá na ponta, e já o faziam no período da
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centralização. Aliás, ainda sou do tempo do leite da Aliança para o
Progresso, aquele leite que não era solúvel, o qual nós, professores,
tínhamos de bater muito. Os meninos passavam o resto do dia
tentando comer aquelas bolotinhas de um leite não solúvel. Essa é
uma história da alimentação escolar. Hoje vivemos, no Brasil, outro
patamar. Os recursos crescem para o financiamento da merenda, o
que é ótimo. O modelo descentralizado de gestão, com conselhos nas
escolas, com acompanhamento, controle e avaliação do que é
executado, está perfeito. O Brasil já pode até exportar “know-how” e
ensinar como manter um sistema enorme, diversificado, complexo,
com a chegada do dinheiro da merenda, estando a tempo na escola.
É pouco? É claro. Enquanto um presidiário precisa de um valor
enorme para a sua refeição, para cada aluno dispomos ainda de uma
quantia, oriunda da Cinde, de R$0,22 por dia. É um fato milagroso?
Sim. Manter uma merenda dessas é milagre, mas é possível fazê-lo
porque se tem gestão de um lado e do outro, além de um enorme
cuidado e um ótimo trabalho feito pelos Diretores.

Aqui, em Minas Gerais, as caixas escolares nasceram na década de
50. Lembro-me de que o primeiro parecer, que deu organização à
caixa escolar, foi do Samuel da Rocha Barros, que reconheceu essa
entidade chamada caixa escolar. Nos outros Estados, nessa década,
inspirados na experiência de Minas, surgem os conselhos escolares,
equivalentes às caixas. E o Ministério da Educação toma isso como
referência para a introdução da merenda na escola. Minas tem uma
história, que partilhou com o Brasil inteiro. Mas essa história é feita por
uma sucessão de acertos e muitos erros, que devemos identificar para
não repeti-los, mas recuperando sempre a história e mantendo o
padrão de uma cultura escolar que respeita os alunos, apesar de
todas as crises históricas e de todos os problemas.

Aqui estou numa perspectiva muito otimista, reconhecendo que,
nessa história, deixamos para trás coisas absurdas, como a
possibilidade de grandes grupos roubando das nossas crianças, pois
roubar o leite das crianças deve ser o pior de todos os crimes. Mas
isso ainda existe, inclusive no transporte escolar, na merenda e em
muitas práticas sociais. A corrupção não é privilégio de um grupo ou
de outro; é da nossa prática social e tem de ser combatida. Entretanto,
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perderá espaço, se Deus quiser, na nossa cultura social e escolar. De
todas as instituições, a escola é a menos atingida por esse mal
incrível.

Estamos discutindo agora qualidade de educação no Brasil. Já
incluímos os meninos na escola. Ainda não temos todas as escolas
lindas, boas, mas, em curto espaço de tempo, chegaremos lá. Tenho
a certeza de que Minas Gerais terá todo o seu sistema muito bem
adequado, e caminhamos nessa direção. Para que tenham uma idéia,
a rede estadual já reformou mais de 2.800 escolas, e chegaremos a 4
mil nos próximos dois anos. Os avanços são grandes, e os resultados
educacionais melhoraram.

Hoje, no Brasil, encaramos de frente não os problemas da década
de 90, mas os novos problemas: melhorar a qualidade da gestão para
que a eficiência aumente, ou seja, fazer mais com o pouco de que
dispomos, pois não teremos muito dinheiro e continuaremos com
poucos recursos para nossas crianças e nossa juventude.

Temos um problema de financiamento, sim, mas temos um
problema de gestão. Temos de reconhecer que a gestão pode
aumentar a capacidade de produção, com os recursos disponíveis.

Há também um problema de cultura. Espero que este seminário
coloque o dedo nisso. Torço por isso, aguardo os resultados, no que
diz respeito ao aperfeiçoamento da gestão e da cultura. Como
podemos fazer, de modo adequado, a alimentação das nossas
crianças e contribuir para que a cultura do nosso povo seja amigável
com a saúde, ou seja, que incorpore preocupações com a alimentação
correta?

A escola é sobrecarregada de funções. Coitada da escola. Tem de
ensinar a ler, escrever, calcular, fazer esporte, aumentar a cultura,
formar cidadania, enfim, fazer segurança, aumentar a experiência da
família. A escola tem muitas responsabilidades. Além disso, tem de
contribuir com a preservação do meio ambiente, formar cidadãos com
responsabilidade ambiental, além da social, e ter seres responsáveis
pela saúde do planeta e dos indivíduos que aqui vivem.

A escola, portanto, é assoberbada. Por isso o projeto de tempo
integral está ganhando força em Minas Gerais, de forma que o
planejamento nem dá conta de equacionar a demanda.
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Falo em tempo integral, pois sobrecarregará o programa da
merenda escolar. Um dos problemas de se manter o menino em
tempo integral, além da necessidade de se ter espaço adequado,
professores, programas de esporte, cultura e reforço escolar, é
garantir três alimentações adequadas, no mínimo, para que o menino
permaneça na escola até às 16h30min.

Vem, em boa hora, a expansão do Programa de Alimentação
Escolar para o nível médio. Em Minas Gerais, nas áreas
metropolitanas e mais carentes, oferecemos alimentação ao ensino
médio e pretendíamos estendê-la, em 2008, a todo o ensino médio.
Neste ano, teremos 165 mil alunos, e 10% dos alunos do ensino
fundamental estão na rede estadual em tempo integral. A meta para o
ano que vem é manter esse número e - quem sabe? - ampliar para
20% o número de crianças em tempo integral. Sem dúvida alguma,
isso sobrecarrega qualquer orçamento, pois teremos de aumentar o
número de refeições.

Esse é um esforço do Estado, mas tenho tido relatos diários de
planos municipais encantadores de manutenção de crianças da
educação infantil e do ensino fundamental em tempo integral.

Certamente, até o final do ano, devo verificar a quantidade de redes
municipais de ensino que mantêm programas de tempo integral, para
fazer um balanço da rede pública do Estado. Quando falo em 165 mil
alunos, refiro-me aos alunos do programa estadual, mas há
importantes programas municipais. Como esses programas são feitos,
obviamente, com toda a autonomia, partilham conosco a alegria de
desenvolver o programa. Mas queremos fazer um levantamento, para
sabermos exatamente o tamanho da nossa rede e da rede de
expansão de tempo integral.

Vejo que o tempo integral é uma aspiração dos mineiros, não só
como proteção social, mas por entender que o tempo de permanência
na escola é uma variável importante na produção de um ensino de
melhor qualidade. Ter a criança mais tempo em uma boa escola é
condição indispensável para o sucesso da educação.

Eu, que vivi tantas épocas da educação brasileira - estou quase me
sentindo Matusalém -, fui testemunha de todas as grandes mudanças,
desde muito jovem, da educação de Minas e do Brasil. Vejo o atual
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momento como auspicioso. Hoje o Brasil discute qualidade.
Já passamos da época de pensar em grandes corrupções na área

da educação e de discutir quantas crianças estão fora da escola. Hoje
debatemos sobre tempo integral, resultado das crianças, qualidade de
alimentação e gestão, ensino profissionalizante e inclusão das
crianças com dificuldades. Esse problemas são típicos de todos os
países, e não apenas do Brasil. O Brasil tem problemas? Sim. Mais do
que os outros? Sim. Nossa população e território são maiores, mas
temos capacidade de enfrentamento dos problemas. Sou muito mais
otimista do que as manchetes que descrevem os descalabros da
educação no País. A educação brasileira vive momentos importantes
de melhoria. Tenho a certeza de que, em 10 anos, o panorama estará
bem diferente e que poderemos discutir temas ainda mais sofisticados
em relação à qualidade da alimentação e ao crescimento e ao
desenvolvimento de nossas crianças.

Esperamos que o sucesso de vocês traga contribuições para nós.
De qualquer forma, ainda que essas contribuições sejam reafirmativas
daquilo que vocês, especialistas, já sabem, sem dúvida, por meio da
TV Assembléia, contribuiremos para a maior consciência dos
gestores, dos pais e da população em relação à questão da
alimentação e de seu poder de contribuir para a saúde e o
desenvolvimento de todos. Muito obrigada e sucesso para todos.

Palavras do Sr. Élido Bonomo
Cumprimento os componentes da Mesa e demais presentes. Muitos

vieram de longe para compartilhar conosco o sentimento de que a
alimentação escolar pode, de fato, virar uma estratégia para a
segurança alimentar em Minas Gerais. Farei três rápidas
considerações. Primeiro, quero agradecer a toda a equipe do Consea-
MG por ter apostado na realização deste evento e contribuído para
sua realização por um período de, pelo menos, 24 meses. Segundo,
lembro que o ex-Deputado Edson Rezende, que não está presente, foi
quem primeiro nos ajudou a trazer esta discussão para a Assembléia
Legislativa, ainda quando era Deputado nesta Casa. Não podemos
deixar de nos referir aos Deputados André Quintão e João Leite, que
apresentaram requerimento na Assembléia, para a realização deste
evento. Agradeço a presença de cada um, membros de conselhos,
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representantes de pais, militantes da segurança alimentar ou técnicos
da área, que muito poderão contribuir para o debate. Por fim,
agradeço aos que aceitaram o nosso convite. Apesar dos vários
afazeres em outros locais, aceitaram nossas indicações, pois
imaginamos que uma série de pessoas encaixariam bem na
programação.

Então, de fato, apostamos que, até amanhã à tarde, conseguiremos
sociabilizar e democratizar algumas informações e receber outras
contribuições. Espero que realmente, a partir deste evento, possamos
observar e encarar alimentação escolar como alimentação escolar e
jamais como merenda escolar. Daremos esse salto para compreender
alimentação escolar como integrante de um programa que tem como
perspectiva qualificar e atender às necessidades nutricionais de
crianças e adolescentes, necessidades que não são só atualmente de
proteínas e calorias, mas também de cálcio, vitamina C, fibras,
vitamina A, ferro, entre outros. Dessa forma, qualificaremos essa
alimentação com grande envolvimento de toda a comunidade escolar.
Esse é o sentimento que temos, e torcemos para que todos nós
aproveitemos imensamente este evento. Obrigado.

Palavras da Sra. Virgínia Lima Pires
Cumprimento todos os participantes deste debate na pessoa do

Deputado Doutor Viana, que preside esta reunião. Quero falar um
pouco, e essa situação de ficar por último às vezes pode trazer
constrangimento, em outras favorece, porque podemos fazer uma
síntese.

Senti-me muito provocada na fala da Secretária Profª. Vanessa,
enquanto militante do movimento de segurança alimentar, quanto à
ênfase do milagre. Partindo dessa ênfase, desejo lembrar a posição
hoje da segurança alimentar e da alimentação escolar, na perspectiva
do direito. Quando falamos na possibilidade de alguns arranjos que
não são muito éticos na base, lembramos de violação.

Quando ela disse que tirar o leite daquelas crianças deve ser um
crime inafiançável, fico pensando que tratar também alimentação
escolar como merenda deve também ser um pecado muito grave,
porque nós temos como resultado das nossas práticas, motivando
nossas ações, os conceitos que temos construído historicamente pela
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nossa vida. Quanto tratamos alimentação escolar com a lógica da
merenda, estamos trazendo para a prática o conceito subjacente a
isso, o conceito de que é alguma coisa que pode ser suprimida por
qualquer razão, até mesmo - dirigindo-me ao Dr. Daniel - nesta
questão da inadimplência de sete Municípios mineiros. São crianças
que estão tendo seu direito à alimentação escolar violado. Isso é
muito sério, e fico muito feliz por estar nesta Mesa representando o
Consea de Minas Gerais. Minas Gerais tem, nesse novo quadro da
estatística apresentada pelo representante do Ministro, o Dr. Daniel,
1% de Prefeituras em situação de inadimplência.

Há também um grave quadro de desnutrição, fome e pobreza, que
são 49 vírgula tanto, neste Estado imenso.

Há um destaque que compromete as políticas, quando falamos que
é um Estado que tem 49% de pessoas pobres. Segundo a fala do
Prof. Élido, percebemos que tratar a alimentação escolar na
perspectiva da segurança alimentar é trazer esse tema para o debate
político.

Parabenizo o Deputado João Leite, em nome do Consea, pela
iniciativa deste debate, que nos possibilitará ampliar essa discussão,
considerando que, no Estado de Minas Gerais, a alimentação é um
marco, numa atitude de pioneirismo mineiro. Minas Gerais sai na
frente de todos os Estados e até mesmo da Federação, criando sua lei
orgânica de segurança alimentar e nutricional, que foi uma conquista
de trabalho, de militância, de conferências e de caminhadas por este
Estado afora.

Tivemos a felicidade de entrar para a história da segurança
alimentar deste país como um Estado pioneiro na construção do plano
de segurança alimentar e nutricional. O projeto foi encaminhado no dia
16, numa entrega simbólica feita ao Governador do Estado pelo
Consea-MG. Esse plano permite que o Estado desenvolva ações que
fortaleçam o desenvolvimento, principalmente na área da inclusão
social, trazendo esse grande percentual, que já mencionamos, para a
inclusão, contribuindo para a consecução das metas do milênio de
redução da mortalidade infantil, da desnutrição, da permanência das
crianças na escola e da melhoria da qualidade.

Por fim, queremos ressaltar o caráter que este debate tem para a
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desconstrução desse conceito original. Venho de uma caminhada na
região do médio Piracicaba, em que discutimos o programa de
alimentação escolar considerando a universalidade dele. Há 850
Municípios que recebem e participam. Temos mais de 2 milhões de
crianças que dependem dessa suplementação alimentar. Conclamo
todos a analisar a alimentação escolar a partir de agora pela ótica da
alimentação.

Vamos esquecer a merenda. Tenho a certeza de que muitas
pessoas ainda não merendaram hoje e isso não está fazendo falta. Já
estão ficando com fome, mas daqui a pouco virá o almoço. Tenho a
certeza de que ficar sem almoço o dia inteiro comprometeria o
resultado de nossas ações de hoje.

Encerro minha fala chamando a atenção para uma frase do José de
Castro: “A fome é a pior das desgraças. Ela corrompe não somente a
carne, mas também a moral, a inteligência e os valores éticos. O
desejo de saciedade de um homem com fome é tão grande que não
lhe permite enxergar limites”. Muito obrigada.

Palavras do Deputado João Leite
Saúdo o Presidente, Deputado Doutor Viana; o Deputado André

Quintão, autor do requerimento que possibilitou este encontro histórico
na Casa; o Presidente do Conselho Estadual da Alimentação Escolar;
os conselheiros do Consea; os representantes de associações e das
áreas de nutrição e educação física. Saúdo a todos os presentes
neste encontro.

Tive o privilégio de ser escolhido pelo Presidente da Assembléia
Legislativa para representá-la no Conselho Estadual de Segurança
Alimentar. Fez parte do discurso de posse do Presidente Deputado
Alberto Pinto Coelho o compromisso com as metas do milênio e com o
desenvolvimento social. Esta é uma das prioridades da atual Mesa da
Assembléia, que, aliás, tem o Deputado Doutor Viana como Vice-
Presidente. Por isso, a Assembléia Legislativa deu todo o apoio para a
realização deste evento.

Tenho grande expectativa em relação a este encontro. Pela
alimentação escolar, poderemos alcançar praticamente 90% de
nossas crianças e de nossos jovens no Estado de Minas Gerais.
Esperamos, com o empenho de todas as entidades, tornar isso
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possível e, antes de tudo, mudar os hábitos alimentares dos alunos.
Segundo avaliação de vários médicos, até 2020 haverá no País uma

epidemia de obesidade. Não podemos abrir mão da possibilidade de
mudança de hábitos alimentares, especialmente nas escolas. Por
isso, considero este encontro muito importante para, a partir de então,
promovermos isso que é um direito das crianças e dos jovens.

Temos esperança de formar grandes pensadores, pesquisadores e
desportistas em nossas escolas. Isso só é possível com uma
alimentação de qualidade. Sem essa possibilidade, perderemos o
momento.

Quando criança, atleta já na escola, ouvia as pessoas dizerem que
eu poderia, no futuro, ser um grande atleta. Mas eu queria mesmo era
viver aquele momento da educação física na escola. Era o meu
momento de formação, e sabia que, sem aquela oportunidade, eu não
poderia usufruir uma carreira no futuro.

Creio que juntos poderemos dar essa oportunidade às crianças e
aos jovens no Estado.

Parabéns a todos vocês que vieram a este encontro. Exatamente
por estarem aqui, sei que estão comprometidos com a alimentação
escolar no Estado. Muito obrigado.

Agradecimentos
O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa manifesta seus

agradecimentos às autoridades que participaram da abertura deste
ciclo de debates, às entidades que deram apoio a este evento:
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG -;
Associação dos Diretores das Escolas Estaduais de Minas Gerais;
Câmara Municipal de Belo Horizonte; colegiados e Secretários
Municipais de Saúde; Consea-Mg; CAE; Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte - Comusan -;
Conselho Regional de Educação Física; Conselho Regional de
Nutricionistas; Coordenadoria-Geral da Política Estadual de
Segurança Alimentar; Emater-MG; Federação das Associações de
Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais; Secretaria de
Educação; Secretaria de Saúde; Fórum Mineiro de Segurança
Alimentar e Nutricional; Secretaria Municipal de Abastecimento de
Belo Horizonte, aqui representada pela nossa amiga Ângela;
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Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte; Universidade
Federal de Viçosa; UFMG e UFOP.

Desejo sucesso na continuação dos trabalhos.
2º Painel

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - A Presidência convida

a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Chico Menezes, Presidente do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea -; e
as Exmas. Sras. Albaneide Peixinho, Coordenadora-Geral de
Programas de Alimentação Escolar do FNDE; Valéria Monteiro de
Jesus, Coordenadora do Programa de Alimentação Escolar da
Secretaria de Educação; e Suely Duque Rodarte, Presidente da União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime.

O Sr. Presidente - Na abertura de uma Mesa importante, que vai
tratar do PNAE e seus impactos em Minas Gerais, quero, em primeiro
lugar, agradecer a presença de todos os participantes, registrar a
alegria de ser um dos autores do requerimento, em conjunto com
outro Deputado, uma das pessoas mais dignas da política mineira, o
Deputado João Leite, que representa a Assembléia Legislativa no
Conselho de Alimentar Escolar. Eu represento esta Casa no Consea.

Trata-se de uma iniciativa conjunta, assumida institucionalmente
pela Assembléia, que se realiza exatamente na Semana Mundial de
Alimentação. Agradeço ao Lelinho, nosso amigo do Conselho de
Alimentação Escolar, à Suely e à Virgínia, do Consea-MG. Transmito
um abraço ao D. Mauro Morelli, nosso Presidente do Consea, que não
está presente em conseqüência de compromissos assumidos em
outra localidade.

Este evento tem para nós uma grande importância, porque se
realiza numa semana dedicada à alimentação - como direito humano,
como direito de cidadania e como política pública - e também a alguns
dias da realização de audiências públicas que discutirão em Minas
Gerais o PPAG, que definirá as prioridades para o período de 2008 a
2011 para o nosso Estado.

Realizaremos nos dias 6, 7 e 8 de novembro, por intermédio da
Comissão de Participação Popular, que presido, e da Comissão de
Fiscalização Financeira, um amplo debate sobre os projetos
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estruturadores do Estado. As indicações, sugestões e propostas não
ficarão simplesmente na tribuna e nos microfones deste Plenário ou
nesses dois dias, mas poderão ter impacto nas prioridades do Estado.

Como disseram o Daniel e a Secretária Vanessa, muitas vezes o
tema da alimentação escolar se torna manchete em conseqüência de
denúncias de desvios e de corrupção, que, infelizmente, ainda
persistem no País, em cada Município, em nosso Estado, embora
efetivamente combatidos.

Apresentarei outra perspectiva para este debate, ao abrir esta Mesa,
que terá o Chico Menezes como o primeiro palestrante. Estamos
vivendo um momento em que o Brasil colocou a questão da
segurança alimentar e nutricional sustentável na agenda das políticas
públicas. Isso é muito importante. Realizamos a III Conferência
Nacional de Segurança Alimentar em Fortaleza. Em Minas, nesta
semana, entregamos ao Governador o Plano Mineiro de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável. Temos as Leis Orgânicas de
Segurança Alimentar e Nutricional - Losan -, federal e mineira, o
Fundeb, a expectativa de universalização do Ensino Médio e a
abertura de portas para o ensino infantil, a proliferação de
perspectivas integradas da educação em horário integral.

O universo que se abre hoje está vinculado não apenas à educação
e à alimentação escolar, mas também conectado à produção de
alimentos, à agricultura familiar, à subsistência do homem do campo
integrando a alimentação escolar à política de produção e distribuição
de renda no campo.

Vejo este debate como a possibilidade de, em Minas Gerais,
ampliarmos as perspectivas da política de alimentação escolar
conjugada com a produção de alimentos, até porque a característica
do Estado de Minas Gerais é muito promissora nesse sentido.

Parabenizo a todos os presentes. Vejo aqui muitos estudantes de
Nutrição do Izabella Hendrix e de outras escolas. Este debate é muito
importante, principalmente porque será realizado por uma Mesa, que
tenho a honra de coordenar, composta por pessoas que, além da
reconhecida competência, também fazem parte do nosso círculo de
amizade e do convívio fraterno em busca de uma sociedade melhor.

Com a palavra, o nosso amigo Chico Menezes, que falará em nome
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do Consea nacional. Fico muito feliz que esteja em Minas Gerais, na
Assembléia Legislativa, nesta oportunidade, com os Deputados João
Leite, Elisa Costa, Carlin Moura e outros, para tratar desse assunto.

Palavras do Sr. Chico Menezes
Cumprimento o Deputado André Quintão, grande amigo.

Acompanho o trabalho importante que realiza no Estado.
Cumprimento também a nossa querida Albaneide Peixinho,
Coordenadora-Geral do Programa de Alimentação Escolar, a Valéria,
a Suely, a Deputada Elisa Costa e os Deputados presentes.

Gostaria de enaltecer a iniciativa desta Casa ao trazer o tema
“Alimentação escolar” a debate. Isso fará com que o programa avance
ainda mais no Estado.

Cumprimento todos os presentes, pedindo desde já paciência pelo
meu tom de voz, pois, como estamos na Semana Mundial da
Alimentação e represento o Consea, tive de participar de uma série de
eventos. Devido a todo o engajamento do Brasil em relação à questão
da alimentação, não é celebrado o dia, mas a semana da alimentação;
e como alguns comemoram sete dias antes do dia 16, e outros, sete
dias depois, passa a ser a quinzena da alimentação. Com isso, a
minha voz foi acabando. Posso garantir que não gastarei muito tempo
com a minha exposição.

O tema sugerido “Alimentação escolar como estratégia de
segurança alimentar e nutricional” é muito preciso justamente por ser
o Programa de Alimentação Escolar - e temos isso muito seguro no
Consea -, se não o mais importante, um dos pilares de uma política
nacional de segurança alimentar e nutricional.

Falarei um pouco sobre isso adiante. Primeiramente, gostaria de
dizer que grande parte das pessoas sabe que segurança alimentar e
nutricional é o direito de todos a uma alimentação saudável, acessível,
de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. Ela
deve ser totalmente baseada em práticas alimentares promotoras da
saúde, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais,
respeitando-se as particularidades e as características culturais de
cada região. Esse é o conceito amplamente adotado no Brasil e
consagrado na III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional.
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A partir do que foi exposto, podemos perceber a abrangência e o
tanto que essa concepção de segurança alimentar e nutricional abarca
no Brasil.

Vistos esses conceitos, acredito que todos já estejam conseguindo
identificar a alimentação escolar que desejamos enquanto concepção
de segurança alimentar e nutricional. Disso surgiu a oportunidade da
inserção da alimentação escolar como estratégia de segurança
alimentar e nutricional, tal como foi exposto. Acredito que a Albaneide
desenvolverá esse ponto.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem duas referências
muito importantes. Hoje, no Brasil, a alimentação escolar é tida como
um direito humano e dever do Estado. É absolutamente fundamental
essa compreensão para que, ao pensarmos essa política pública,
entendamos, primeiramente, que ela é promotora e garantidora de
direito. Deve ser uma exigência de todos os cidadãos e alunos que
esse direito seja respeitado e que o Estado o garanta. E o Estado é
entendido aí no seu sentido mais amplo, incorporando os entes
federal, estadual e municipal.

O Programa foi um processo de construção da maior importância e
hoje tem diretrizes claras - a Alba também deverá trabalhar esse
ponto. A primeira é o emprego da alimentação adequada e saudável.
A segunda diretriz é a promoção da educação alimentar e nutricional
no processo de ensino e aprendizagem. Estamos falando, portanto, de
educação alimentar associada à alimentação escolar. Logicamente,
uma não se esgotando ou não se limitando à outra, mas estando
extremamente articuladas enquanto propostas.

A universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede
pública de educação básica é uma diretriz que aponta para mais um
direito. Outra é a participação da comunidade no controle social do
Programa, e aqui temos muitos representantes dos Conselhos da
Alimentação Escolar - CAEs. Deve-se compreender essa como uma
diretriz básica para o êxito do Programa. Ao lado disso, o apoio ao
desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de
gêneros alimentícios diversificados. Por fim, a equidade, com o
acesso ao alimento de forma igualitária.

Com base no princípio da alimentação escolar enquanto um direito e
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a partir dessas diretrizes, temos um programa dentro de uma
perspectiva de segurança alimentar e nutricional de grande potencial
de impacto. O primeiro impacto surge se observamos que ele hoje
chega a 36 milhões de alunos em todo o Brasil. Infelizmente, talvez -
vamos dizer assim - em muitos casos essa seja a principal
alimentação do dia desses alunos. Fizemos essa constatação ao
verificar a situação em relação a grupos mais vulneráveis. Tal fato
mostra a importância do Programa como possibilidade de acesso à
alimentação; portanto, um dos atributos da segurança alimentar.

Estou procurando ser breve e tenho passado por cima de algumas
questões que depois discutiremos; mas, quando analisamos esse
conceito de segurança alimentar e nutricional e aí enxergamos uma
absoluta intersetorialidade no que está estabelecido, há que se
mencionar o fato de que a alimentação escolar em si tem também
uma possibilidade extraordinária de intersetorialidade.

Esse é um aspecto que precisamos discutir, e falarei para vocês a
partir de um processo que está acontecendo. O FNDE e o Consea
estiveram engajados na sua construção, que é pensar um marco legal
para a alimentação escolar a partir da possibilidade de realização de
novos avanços.

Refiro-me a um projeto de lei elaborado no âmbito do Consea, com
o FNDE, sobretudo pelos companheiros e companheiras do Programa
Nacional de Alimentação Escolar, que buscam garantir
regulamentação para tal Programa, apontando para alguns anseios de
todos aqueles engajados no tema da alimentação escolar.

Primeiro, o projeto de lei coloca, com todas as letras, assim como a
Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a alimentação
escolar como um direito, o que me parece importante não só enquanto
termo declaratório mas também de modo a oferecer condições para
que todos possam exigir efetivamente, no futuro, tal direito.

A alimentação escolar será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade e da família, com vistas ao atendimento
daquelas diretrizes já mostradas. Ademais existe outro ponto previsto
no projeto de lei, o qual, com muita satisfação, vimos o Presidente da
República antecipar no momento em que fez a abertura da
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a
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extensão desse direito para alunos do Ensino Médio, anseio que
pretendíamos ver atendido em face da necessidade que todos
constatamos no dia-a-dia das escolas. O Presidente já destinou, no
Projeto de Lei Orçamentária para 2008, recursos para o Ensino Médio.
Poderemos realizar debates acerca da implantação da alimentação
escolar para o Ensino Médio e já temos os recursos necessários para
essa extensão prevista.

Está previsto também o fortalecimento das economias locais, com
integração do produtor e do consumidor. O consumidor aqui, enquanto
aluno, foi citado por diversas pessoas que fizeram a abertura deste
evento; acreditamos ser esse conceito da maior importância, em face
do que significa a alimentação escolar para potencializar economias
locais. Esse segmento de mercado é da maior importância para a
agricultura familiar. Pretendemos que cada vez menos a alimentação
escolar faça as enormes viagens pelo País, o que às vezes ocorre. A
alimentação escolar deve vir do próprio local em que está sediada a
escola, até porque isso significa muito em termos de possibilidade de
uma alimentação mais saudável.

Tudo isso já consta no projeto de lei, todavia não tenho dúvidas de
que será necessário grande engajamento de todos para que sejam
aprovadas e mantidas, o mais rapidamente possível, essas bases
principais.

Sabemos que diversos outros pontos poderiam ser discutidos aqui,
mas, por último, queria dar relevância ao fato de que, quando falamos
sobre alimentação escolar como um direito dos alunos, ficamos
preocupados quando o FNDE é obrigado a suspender a remessa de
recursos em razão de algum governante não ter feito as devidas
prestações de contas em relação ao recurso enviado. Com essa
suspensão, indiretamente se está fazendo a violação do direito à
alimentação desses alunos, que se tornam vítimas, às vezes, de um
Prefeito ou de uma Prefeitura que não cumpriu com suas obrigações.

O projeto de lei prevê que o FNDE poderá firmar convênios com
outros entes públicos em condições de adquirir e distribuir os gêneros
alimentícios destinados à alimentação escolar, pelo período em que
forem realizados os esclarecimentos necessários sobre o problema
causado por uma determinada Prefeitura.
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Foram citados os avanços alcançados por causa da redução dessa
inadimplência. Mas não podemos permitir que nem um Município
sequer tenha seus alunos privados da alimentação escolar por causa
da inadimplência de determinado governante.

Existe uma perspectiva estratégica da segurança alimentar e
nutricional nesse projeto de lei. Temos discutido, no Consea, e temos
a certeza de que o País estabelecerá uma política nacional com
programas articulados, vencendo a fragmentação antes existente.
Alguns programas se destacam pela capacidade de superar a
fragmentação. Certamente a alimentação escolar é considerada como
a mais importante das possibilidades desses programas.

Há pouco, falávamos desse aspecto de a agricultura familiar local
fornecer os alimentos para a merenda escolar. Isso é a prática da
intersetorialidade. A junção da preocupação da alimentação escolar
com a saúde do aluno deve ser fortemente trabalhada, como também
várias outras possibilidades que daí decorrem.

Repito que há necessidade de mobilização e esforço para obtermos
a aprovação desse projeto. Tenho conversado com a Albaneide sobre
isso. Acho que o governo federal precisa enviá-lo, com a maior
urgência, para a votação, vencendo as últimas tramitações e exames
sobre o projeto de lei. Quero crer que, em um período muito curto de
tempo, entrará no Congresso Nacional. Precisamos estar atentos para
que alguns parlamentares, movidos por interesses específicos, não
queiram mexer nessa proposta de lei para a defesa apenas desses
interesses muito específicos. É preciso que vocês conheçam essa
proposta e que, juntos, façamos essa mobilização para implementar
uma alimentação escolar cada vez mais saudável e adequada para
todos os alunos beneficiários desse programa.

Encerro agradecendo a iniciativa da Casa. Deputado João Leite,
temos trabalhado com o programa da alimentação escolar.
Acreditamos que este ciclo de debates não é apenas uma iniciativa de
grande significado para o Estado de Minas Gerais, mas algo que pode
e deve ser trabalhado em outros Estados do País para que, juntos,
possamos fazer deste um programa cada vez mais forte, exemplar no
Brasil e no exterior. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
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de “slides”.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Albaneide Peixinho, uma

das inspiradoras deste evento, que discorrerá sobre o tema “Diretrizes
e perspectivas do PNAE”. Agradeço também a presença do Deputado
Padre João, que representou, e muito bem, a Assembléia, durante
quatro anos no Consea-MG. Ele é defensor da agricultura familiar,
entre outras bandeiras no Estado.

Palavras da Sra. Albaneide Peixinho
Bom-dia a todos e a todas. Inicialmente, agradeço o convite para

participar deste evento e prestar contas de nossa atuação no período
de 2003 a 2007. Parabenizo a iniciativa da Assembléia Legislativa de
Minas, nas pessoas dos Deputados João Leite e André Quintão. Fica
difícil chamá-lo de Deputado, porque temos uma relação de amizade
construída em torno da militância na defesa da segurança alimentar e
nutricional, em especial da alimentação escolar. Espero que
possamos, cada vez mais, construir um programa melhor, não só para
exportar tecnologia, mas para que, internamente, possamos
consolidar o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - na
política de segurança alimentar e nutricional. Agradeço também aos
Deputados e Deputadas presentes, assim como a todos os colegas e
companheiros de entidades da sociedade civil que darão ênfase à
discussão sobre os avanços e principalmente sobre os nós críticos e
os desafios que temos pela frente.

Falarei um pouco sobre as diretrizes e perspectivas do PNAE. Os
arts. 205 e 208 da Constituição Federal estabelecem que o
atendimento a creches e pré-escolas e ao Ensino Fundamental é
obrigação dos três entes federados - governos federal, estadual e
municipal. Exporei os avanços e os problemas. Nesse aspecto, há um
problema, porque define como responsabilidade do Estado, com
programa em caráter suplementar, e não explicita de fato de quem é a
responsabilidade do aporte de recursos financeiros. Na medida
provisória, avançamos, ao fazer a mudança para caráter
complementar, mas até hoje não conseguimos definir o percentual de
cada ente federado para aportar os recursos financeiros para a
compra de gêneros para alimentação escolar. Aí já se avança no
projeto de lei.
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Outras bases legais que temos são a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, o Plano Nacional de Educação, a medida provisória que já
citei, a estratégia Fome Zero. Aqui abro um parêntese. A partir de
2003, quando o Presidente Lula coloca na agenda principal alguns
programas e ações que vão definir as questões do combate à fome,
prioritariamente, garantindo a política de segurança alimentar e
nutricional, o PNAE assume outra dimensão e avança gradativamente
na discussão a partir da perspectiva do direito humano, e não mais na
discussão de um programa assistencialista, como vinha acontecendo
desde a década de 40, quando se iniciou discutindo um programa
focalizado, que evolui para uma questão de direito, para uma
premissa básica de ser um direito humano.

A Resolução nº 32, que sai do FNDE, é a que normatiza o
Programa. A resolução do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN -
foi uma parceria com o FNDE na definição do nutricionista
responsável técnico por esse Programa, definindo suas atribuições e
também o quadro técnico, os parâmetros numéricos, o que avança
sensivelmente, ao promover a articulação integrada entre os vários
atores sociais, responsáveis pela execução do Programa. A Portaria
Interministerial nº 1.010, dos Ministérios da Saúde e da Educação,
define uma estratégia global de alimentação saudável nas escolas; e a
Losan, ponto máximo, resultante de toda uma discussão travada no
Consea. O mérito da aprovação dessa lei, pela qual lutamos há 20
anos, é totalmente do Consea. Nos governos anteriores, não
conseguimos nem discuti-la. A partir do Consea, conseguimos discutir
e publicar a Lei Orgânica de Segurança Alimentar.

Já me referi à Constituição Federal e aos programas suplementares,
entre os quais está a Alimentação Escolar. Os eixos articuladores da
estratégia Fome Zero são 32 ou 33 programas, entre os quais está o
PNAE, que deve articular-se com todos esses outros programas.

Portanto, trata-se de um programa intersetorial. A trajetória histórica
se iniciou na década de 40, quando nosso querido José Castro já
apontava a necessidade de alimentar as crianças nas escolas,
focalizando as escolas e os Municípios mais pobres. A representante
do Consea lembrou-se da Aliança para o Progresso, que muito abalou
a saúde das crianças, ainda há hoje adultos prejudicados por uma
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alimentação inadequada fornecida pela escola e que, provavelmente,
era a única ou uma das principais refeições daquelas crianças, já que
atendia somente aos pobres. Esse fato contribuiu sensivelmente para
um problema sério de saúde pública no País nos dias de hoje.

Em 1955 criava-se a Campanha Nacional da Merenda Escolar; em
1965, esse nome mudou para Campanha Nacional de Alimentação
Escolar, mas, até hoje, reforçamos o nome “merenda escolar”.
Queremos modificar esse paradigma. Não é merenda escolar, é um
programa de alimentação escolar, o que é muito mais que o
fornecimento de uma refeição na escola, mas um projeto pedagógico
que visa a fomentar a formação de hábitos saudáveis e a promoção
da saúde. Houve várias denominações, até chegar ao PNAE.

A medida provisória muda sensivelmente a forma de
operacionalização, que deixa de ser centralizada, passando a ser
descentralizada, com repasse automático.

Quanto à trajetória financeira, assumimos o programa com
R$954.200.000,00; em 2007, temos R$1.600.000.000,00. Atendemos,
em 2005, apesar de o censo escolar apontar quase 37 milhões, no
global, 35,5 milhões de alunos. Tivemos um aumento, só no ensino
fundamental, de 67%. Se considerarmos que aumentamos o
diferencial no “per capita” dos remanescentes de quilombos e dos
indígenas, aumentamos em 270% o repasse dos recursos. Passamos
de R$0,06, quando assumimos, em 2003, para escolas, pré-escolas e
escolas filantrópicas, para R$0,22 para todas as escolas, e R$0,44,
por dia, por aluno, para os indígenas e quilombos, apenas para
compra de gêneros.

Os princípios, que não eram bem claros, não se encontravam
definidos, e o foram na resolução. São eles: a universalidade do
atendimento, e, portanto, todos os alunos têm direito à alimentação,
independentemente da sua condição socioeconômica; a continuidade,
ou seja, os alunos devem ser atendidos com alimentação nos 200 dias
letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases; a eqüidade, portanto os
profissionais de saúde, os nutricionistas têm de ter em mente a
existência de populações diferentes nas escolas, e que devem ser
respeitadas em sua saúde, e, muitas vezes, temos de oferecer
alimentação diferenciada sem discriminar as crianças na escola. Esse
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é um papel fundamental desse profissional, e é muito difícil oferecer
vários cardápios evitando-se a discriminação. Também deve ser
atendido o princípio da descentralização, porque os Municípios e
Estados têm o direito de definir o tipo de gestão a ser adotada, pois
essa definição não parte do governo federal, haja vista que ele entra
apenas com uma parcela de responsabilidade na execução do
programa, pois as outras são exercidas pelo Município, pelo gestor
público municipal, pelo gestor público estadual e pelos Conselhos de
Alimentação Escolar - CAEs -, portanto pela sociedade também; e a
participação social, já que é uma obrigação legal a existência do
controle social do CAE, para que o FNDE repasse os recursos.

As diretrizes já foram apontadas: é o emprego da alimentação
saudável adequada, a educação alimentar e nutricional no processo
de ensino e aprendizagem, e é importante ressaltar que não se trata
de um programa de distribuição de alimentos, mas sim de um
programa que visa a garantir o processo de ensino e aprendizagem, o
respeito aos hábitos regionais e às tradições culturais e o apoio ao
desenvolvimento sustentável. É fundamental essa integração com a
agricultura familiar e, na época da safra, com os produtos da região, a
fim de se garantir o respeito aos hábitos e à tradição.

Em termos de segurança alimentar e nutricional, o PNAE deve
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos
saudáveis dos alunos, por meio de oferta de refeições que cubram as
suas necessidades nutricionais, durante a sua permanência em sala
de aula.

As necessidades nutricionais modificam de acordo com a faixa
etária. Não é simplesmente repassar o mesmo percentual, o mínimo,
por exemplo, de 15% das necessidades nutricionais. Isso varia de
acordo com a faixa etária e as patologias associadas.

Como se dá a execução do Programa? O FNDE transfere o recurso
em 10 parcelas, de fevereiro a novembro, às Prefeituras e às Seducs,
que o repassam às escolas públicas e filantrópicas. O FNDE não
passa recursos diretamente às escolas, mas aos gestores públicos
responsáveis, o que está previsto na medida provisória.

Hoje, como não temos base legal para repassarmos o recurso
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diretamente às escolas e a outros entes, um dos artigos do projeto de
lei prevê que repassemos o recurso aos entes que efetivam o
programa, quando o Município ou o Estado estiverem inadimplentes.

As formas de gestão reconhecidas pelo FNDE, ou seja, pela lei são:
centralizada, em que o FNDE repassa recurso às entidades
executoras, ou seja, à Prefeitura ou à Secretaria de Educação, que,
por sua vez, o repassa em forma de alimentos; descentralizada, em
que passamos o recurso, e a entidade executora o repassa às
escolas; e a semidescentralizada, em que a entidade executora passa
alimentos não perecíveis e recurso para os perecíveis.

De fato, há uma modalidade de gestão que não pode ser feita com
recurso financeiro do FNDE: a terceirização. O Município ou o Estado
que optarem por essa modalidade terão de alocar recursos próprios
para o pagamento dos serviços da terceirização. Com o recurso do
FNDE, do governo federal, comprará os alimentos. Ele não poderá
passar o recurso diretamente à empresa terceirizada. Há outro
problema: o responsável técnico continuará a ser o nutricionista da
entidade executora, e não o da empresa terceirizada. Trata-se de uma
grande discussão a ser feita. Na realidade, gasta-se muito mais
quando se opta por esse tipo de modalidade de gestão, pois são feitas
duas licitações, e paga-se a dois profissionais para exercerem as
mesmas funções, praticamente.

Para o controle social, conforme previsto na medida provisória, o
CAE é constituído por dois representantes dos pais de alunos, por um
representante da sociedade, um representante do Executivo, um
representante da Câmara Legislativa e dois representantes dos
professores.

Se ouvi bem, o Deputado João Leite é o representante do Executivo
no CAE. Pediremos o seu apoio, já que os Deputados visitam muito os
Municípios. Juntos poderemos contribuir para a melhoria do Programa
nos Municípios.

Também na medida provisória está prevista a suspensão de
recursos. Um dos casos é a não-constituição do CAE. Definimos esse
ponto como fundamental. Realmente, suspenderemos o repasse dos
recursos, quando não houver controle social. Isso não tem perdão. O
CAE é responsável por prestar contas, legalmente, ao FNDE. Se ele
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não existir, quem enviará a prestação de contas ao FNDE? Trata-se
de dinheiro público, portanto dinheiro de todos nós, que tem de ser
controlado por todos nós. Se não houver controle social, não há como
o FNDE continuar a repassar os recursos.

O não-cumprimento de normas técnicas é outro item que suspende
os recursos. Na realidade, fazemos discussões, monitoramentos e
acordos, para que o gestor esteja bem-orientado, quando ele não tiver
condições de interpretar a lei, principalmente no que diz respeito a
questões nutricionais. Fazemos o monitoramento inicial. Depois de um
bom tempo, em casos graves, suspendemos o repasse. Em relação
ao controle de qualidade, por exemplo, houve problemas em alguns
Municípios e 30t de alimentos foram queimadas. Nesses casos, não
há como não tomar uma providência, pois milhões de recursos foram
jogados no lixo em virtude do controle de qualidade. Como previsto na
lei de responsabilidade fiscal, o gestor tem de pagar e acaba
assumindo essa responsabilidade.

A não-apresentação da prestação de contas, conforme exposto pelo
Daniel, também suspende o repasse. Em Minas, sete Municípios não
prestaram conta até hoje. Peço ao Deputado João Leite e ao CAE que
os acionem, pois não temos nenhum interesse em suspender os
recursos da alimentação escolar. Entre as ações e as perspectivas do
programa, estamos realizando, em 55 anos de existência, a primeira
Pesquisa Nacional de Consumo Alimentar e Perfil Nutricional dos
alimentos, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, o MCT, o Consea e o Ministério da Saúde. Em
geral, o gestor público tem receio de identificar os problemas sobre os
quais deverá prestar contas. A pesquisa apontará os nós críticos, para
que os superemos. Precisamos conhecê-los. Não podemos viver na
ideologia dos sonhos. Temos que viver pensando nos sonhos, mas
com o pé no chão, cientes dos problemas que enfrentaremos. A
coordenação é da Associação Brasileira de Nutrição. A amostra
representa 1.080 escolas de 680 Municípios. Eles levantaram os
dados antropométricos, de consumo alimentar, os dados de gestão e
de controle social. A finalização da pesquisa foi em dezembro de
2007, com a avaliação de 21 mil alunos.

Outra ação é o apoio ao Congresso da Rede Latino-Americana de
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Alimentação Escolar – Larae -, formada por representantes do PMA-
ONU, da Sociedade de Nutrição, dos Estados Unidos, e da Junaeb,
do Chile. O terceiro congresso será em outubro, em Recife. No ano
passado, trouxemos para o Brasil e pleiteamos a Direção Executiva da
Larae. Pedimos e conquistamos esse espaço, como todo brasileiro,
pelo tamanho e pela dimensão do programa assumido. Estamos
finalizando três grupos de trabalhos internos - GTs - em parceria com
várias universidades, com o Consea, a Asbran e o CFN, entre eles o
GT de Referências Nutricionais, já concluído, o qual divulgaremos.
Isso muda a resolução. Identificamos que 15% não cobrem as
necessidades nutricionais e totalizaremos, pelo menos, 20%, que
ainda não serão destinados à educação integral. Trata-se apenas da
necessidade inicial. Nessa resolução, decidiremos sobre os
macronutrientes e os micronutrientes que devem compor o cardápio.
Temos o GT de Lista de Produtos Básicos, que está em andamento.
Não só a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos está nessa
discussão, mas também representantes dos agricultores familiares.

Há um ano, discutimos qual é o produto básico e saudável, pois a
indústria não aceita que qualquer alimento oferecido não seja
saudável. Eles argumentam que todo alimento é saudável, sendo
necessário discutir apenas a quantidade; entretanto nós
argumentamos que não basta apenas isso. Estamos avançando. Não
sairão os produtos, mas, sim a recomendação geral sobre eles.

Também está em andamento e discussão o teste da aceitabilidade
para todos com a participação das universidades.

Formamos o Centro de Colaboradores de Alimentação Escolar e
temos cinco parceiros em universidades federais, que desenvolvem
várias ações de capacitação. O objetivo é contribuir para a efetivação
e a consolidação da política de segurança alimentar e nutricional no
ambiente escolar, sendo as áreas de atuação: educação permanente,
ensino e extensão, comunicação, que é a divulgação das ações e
pesquisa, avaliação e monitoramento. Não trouxe todas as ações,
porque eram muitos “slides” e não daria tempo, mas há a articulação
com essas universidades, sendo o FNDE o propulsor das discussões.
Há a Unifesp, que representa o Sudeste; a UnB, o Centro-Oeste e o
Norte; a UFRGS, o Rio Grande do Sul com o Sul; a UFBA, a Bahia e o
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Nordeste inteiro; e a UFPR é centralizada apenas no Paraná, porque
a Universidade tem a responsabilidade de capacitar os agricultores
familiares do País, para que eles estejam preparados a fim de vender
seus produtos para a alimentação escolar. Só aí são 4 milhões de
agricultores. Então, imagino a dimensão do trabalho da UFPR.

Para o próximo ano, sugerimos a ampliação de parcerias com outras
universidades a fim de darmos conta de capacitar todos os
agricultores, gestores nutricionais, merendeiras e conselheiros de
alimentação escolar do País, que são, por exemplo, cerca de 70 mil.
Quando acabamos de capacitá-los, muda o mandato e começa tudo
outra vez. Em andamento, já temos capacitadas 2.482 pessoas, ou
seja, atores sociais envolvidos. Até o final do ano, teremos o dobro
disso para ser capacitado. Só de agricultores familiares foram
capacitados 300, sendo, até dezembro, 2.300. Então, faltam ainda
2.000. Hoje mesmo ocorre no Paraná, uma capacitação para 250
agricultores familiares.

Na ampliação do projeto, temos uma parceria com a FAO, na horta
escolar. Esse projeto ganhou um prêmio na FAO, como projeto-piloto
diferenciado, que, até então, ela nunca tinha aplicado. O projeto foi
desenvolvido em conjunto pela FAO e pelo Brasil, em três diferentes
Municípios do País: um foi da Bahia, de uma região de pescadores
que não têm costume de horta; outro foi Bagé, no Rio Grande do Sul,
que tem uma experiência de horta; e o outro foi de Goiás, no Centro-
Oeste, que não tem experiência, porque a região é de cerrado, e isso
é muito complicado. Estudamos três modelos diferentes para ver
como é que aplicamos uma melhor metodologia para cidades
diferentes do mesmo país. Então, essa metodologia foi adotada e
serviu de referência para a FAO; por isso ganhamos o prêmio como
melhor projeto de hortas escolares. Isso significa que ampliaremos
agora esse projeto para 16 Municípios, estando previstos mais 80
Municípios no próximo ano, e chegando a 240 em 2010. Esses
Municípios terão a responsabilidade de multiplicar esse projeto, que
envolve a questão do meio ambiente, a questão nutricional e o modelo
pedagógico nas escolas. Então, ele envolve vários atores na
discussão, porque a horta é apenas um instrumento para garantir a
segurança alimentar e nutricional nas escolas.
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O Chico falou sobre algumas questões da legislação do PL e do
PNAE. Esse PL avança muito, e realmente precisamos muito do apoio
dos parlamentaras e da sociedade, porque saímos da história da
discussão de um programa nacional de alimentação escolar que não
regulamenta a alimentação escolar nas escolas, mas apenas o
programa que está nas escolas públicas e filantrópicas financiado
pelos governos. Nesse projeto, há ampliação que define as normas e
diretrizes da alimentação na escola, seja ela qual for, com ou sem
recursos dos governos federal, estaduais ou municipais. Então, as
escolas particulares que oferecerem alimentação terão de seguir as
normas e diretrizes da alimentação escolar.

Nesse contexto da alimentação escolar, tem-se o programa de
alimentação escolar financiado pelo governo federal, com normas
específicas. Consta nele o item de que, no mínimo, 30% dos recursos
financiados pelo governos devem ser alocados para se fazer a compra
da agricultura familiar. Ele também aponta o repasse da verba para
outros atores sociais, quando os entes públicos estiverem
inadimplentes. Reforça o papel do controle social e define claramente
a função do CAE. Discutimos hoje com os CAEs e com o Consea que
o controle social não tem a função de prestar contas, esse papel é do
gestor público. Cabe ao controle social controlar a execução pública,
mas não cabe a ele executá-la. No momento em que a
responsabilidade para encaminhar ao FNDE passa a ser do CAE,
conforme está previsto na medida provisória, a Prefeitura encaminha
para o CAE, mas, se houver problemas políticos entre o CAE e o
FNDE, o CAE não envia a prestação de contas, e a Prefeitura não
pode fazê-lo, porque esta é uma atribuição do CAE. Cria-se um
embate entre os dois, e o repasse é suspenso. Quando isso acontece,
a Prefeitura ou o gestor público procura a imprensa e diz que a culpa
é do CAE. Inicia-se um atrito no Município.

Há outros problemas diferentes. A Prefeitura aponta que o CAE será
responsável, se vetar a prestação de contas. O CAE fica com medo
de ser linchado num Município de 3 mil pessoas, por exemplo,
considerando que boa parte desses Municípios sobrevive com os
recursos federais. Assim a Prefeitura passa o que quer, porque o CAE
fica com medo de ser retaliado, o que realmente acontece. Se
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retirarmos essa função do CAE, contribuiremos para que ele defina a
política de segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar e
controle os recursos públicos. O gestor tem o dever de prestar contas.
Essa não é função da população.

Teremos que fazer uma discussão contínua com o Consea sobre a
implantação do Sisan, adaptando-o ao PNAE. O decreto do Programa
de Aquisição de Alimentos - PAA -, com que discutimos no comitê
gestor sobre a ampliação para criar a modalidade de alimentação
escolar pela agricultura familiar, atualmente não consta. É um
encaminhamento dado, falta somente formalizá-lo legalmente. A partir
daí, poderemos comprar com base em critérios que o FNDE discutirá
sobre a compra da agricultura familiar com a dispensa da licitação,
baseado na legislação do PAA.

Temos a cooperação internacional em países da África, no Haiti, na
Nicarágua, no Suriname, em El Salvador e também no Equador e na
Bolívia, na América Latina. Esses países pedem que transfiramos a
tecnologia brasileira. Isso acontece principalmente nos países da
África, em que o Programa Mundial de Alimentos - PMA - está
presente, mas está retirando-se. O próprio PMA define o
desenvolvimento local como fundamental, e não mais simplesmente a
distribuição de alimentos vinda de outros países para aqueles que não
respeitam o hábito nem dinamizam a economia local.

Na semana passada, a Alemanha pediu apoio. A Alemanha não
oferece alimentação escolar. Lá não existe esse programa. Os alunos
que têm dinheiro levam alimentos para a escola. Identificaram que há
uma grande população com sérios problemas de alimentação a qual
não têm esse direito. Querem discutir conosco como implementar
esse programa.

O programa interfere em vários Ministérios. Temos um dado do MCT
de que, nos financiamentos de distribuição de segurança alimentar e
nutricional, 20% das pesquisas solicitadas são sobre alimentação
escolar.

Em 2004 e em 2006, fizemos uma pesquisa sobre cardápios.
Surpreendeu-nos o avanço da alimentação escolar nos Municípios. O
FNDE solicitou que os Municípios e os Estados enviassem os
cardápios. Um total de 2.863 enviaram. No Sudeste, 162 enviaram.
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Constatamos, com toda a discussão que fizemos e com a inserção do
nutricionista, que houve um aumento na freqüência de hortaliças e de
frutas. No Sudeste, um percentual de 97% utiliza hortaliças, e 48%
utilizam frutas.

Só tem um problema: a quantidade é muito pequena. Então, não
corresponde às necessidades nutricionais. O fato de se aumentar o
produto não está dizendo que a necessidade nutricional está sendo
atendida. Esse é um problema.

No entanto, vejam bem: temos 24% de embutidos e 59% de
achocolatados, que não suprem nem um pouco a necessidade
nutricional dos escolares. Essa é uma demanda que teremos de
discutir com os gestores. E atenção: não se trata de suspender os
recursos, mas, sim, de discutir como podemos melhorar o cardápio e
atender às necessidades nutricionais.

Quanto ao CAE, em Minas Gerais, sete Municípios estão omissos
na prestação de contas. Já pedimos o apoio para 67 Municípios que
estão com o CAE vencido e ainda não foram suspensos. Quatorze
serão suspensos agora. Damos um prazo de três meses: avisamos,
mandamos ofício, comunicamos pela internet, telefonamos, mas
precisamos do apoio do CAE estadual para orientar o CAE municipal,
que, aliás, perdeu o mandato e já não existe. Portanto, é preciso
orientar o gestor para o fato de que o CAE poderá ser suspenso
unicamente por falta de controle social.

Fizemos publicações em parceria com os Ministérios. Com a
Câmara dos Deputados, temos uma radionovela sobre a educação
alimentar e nutricional. Fizemos um cartaz, que distribuiremos para
170 mil escolas no País, sobre a Semana Mundial da Alimentação em
2007, em parceria do MDS, FNDE e Ministério da Saúde. Fizemos um
primeiro boletim sobre todas as nossas ações - este que distribuímos
para vocês. No âmbito federal, publicamos “A formação continuada de
professores”, em três cadernos. Com o MDS, fizemos a “Cartilha da
Emília”.

“Um dia, a alimentação deixou o espaço exclusivo do laico e entrou
no Estado, tornando-se uma responsabilidade pública.” Isso dizia José
de Castro na década de 60.

Espero que, daqui a 10 anos, possamos efetivamente assumir a
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alimentação escolar como direito humano, dever do Estado e direito
da população. Muito obrigada.

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

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Valéria Monteiro de Jesus,
Coordenadora do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de
Educação, que falará sobre o tema “Implementação das diretrizes do
PNAE no Estado de Minas Gerais”.

Palavras da Sra. Valéria Monteiro de Jesus
Bom-dia a todos. É um prazer receber a Albaneide em Minas Gerais.

Tenho acompanhado seu trabalho em Brasília e ficava sonhando com
o dia em que ela estaria aqui, fazendo essa apresentação tão
gratificante.

Penso que este é um momento muito especial em Minas Gerais,
porque estaremos discutindo, de forma específica, o programa de
alimentação escolar. Espero que a contribuição de todos os presentes
seja efetiva, e que, no final deste encontro, possamos colher frutos
para melhorar o programa em Minas.

Minha apresentação vai focalizar os dados do programa na rede
estadual. A Albaneide falou, de forma geral, sobre o PNAE e sobre a
posição federal. Vamos falar como é o funcionamento nas escolas
estaduais de Minas. Penso que esses dados são importantes para, no
decorrer dos debates, os participantes se situarem e fazerem suas
ponderações.

O Estado de Minas Gerais tem, no total, 1.676.000 alunos atendidos
e 3.690 escolas beneficiárias do programa. Da pré-escola ao ensino
fundamental, há 3.639 escolas, com 1.669 alunos. Temos, ainda, 15
escolas, com atendimento em creches, com 249 alunos; 26 escolas,
com 3.829 alunos quilombolas; e 10 escolas, com atendimento de
2.904 alunos indígenas.

O processo de descentralização foi consolidado em 1998. O
repasse, como falou a Albaneide, passou a ser feito diretamente aos
Estados e Municípios. Em Minas Gerais, a rede municipal optou pela
gerência, pela execução do programa com aquisição centralizada. Por
meio das secretarias municipais e das Prefeituras, encontramos a
modalidade dos registros de preços no Município de Belo Horizonte. E
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temos a modalidade da terceirização, que é mais atual, dentro dos
Municípios de Contagem, Ribeirão das Neves e Mariana. Talvez haja
mais algum Município, mas não tenho conhecimento.

Há também a rede estadual, onde o governo optou pela
escolarização. O que significa isso? A descentralização dos recursos
será feita diretamente para as caixas escolares. O Diretor da escola é
o presidente dessa Caixa Escolar. O recurso vai diretamente para
cada escola. A Caixa Escolar, como unidade executora administrativa,
tem autonomia. Quais são os pontos favoráveis a essa escolarização,
a essa autonomia da Caixa Escolar? Uma atuação mais focalizada e
melhor utilização dos recursos, gerenciamento adequado e
especificado para cada escola, direcionamento para cardápios de
maior aceitabilidade dos alunos e a participação do colegiado.

Várias escolas têm direito à alimentação escolar. Apesar de esse
direito ser universal, encontramos alunos com uma boa situação
financeira. Eles acordam e se alimentam adequadamente. Almoçam
também muito bem e levam nas lancheiras alguma coisa. No horário
da alimentação escolar, eles se recusam a receber esse alimento.
Mesmo sendo universalizado esse direito, esses alunos já vêm de
casa alimentados. Há escolas que recebem recursos para 500 alunos,
no entanto, somente 300 alunos recebem alimentação. Com essa
pontuação, com essa escolarização e com essa autonomia da Caixa
Escolar, esse recurso vai ser trabalhado de forma mais compatível.

O próximo item fala como se procede a esse repasse dentro da
secretaria da entidade executora em Minas Gerais. O recurso vem do
FNDE, passa pelo órgão central, por nós, na Secretaria de Educação,
que o liberamos para as superintendências regionais de ensino, as 46
que mencionei. Essas superintendências encaminham esses recursos
para a Caixa Escolar.

“Per capita”: R$0,22, em 200 dias letivos, para creches e pré-
escolas até 8ª série; R$0,44, em 200 dias letivos, para indígenas e
quilombolas.

Atendimento diferencial: Escolas que atendem semi-internato,
R$0,39. Escolas que atendem internato, R$0,52.

Atendimento emergencial. Por exemplo, uma escola que foi
assaltada liga para a Secretaria dizendo que tudo o que estava no



95

depósito foi roubado. Nós faremos, nos momentos certos, essa
complementação.

Esse quadro nos mostra uma perspectiva da liberação dos valores.
Em 2003, as creches não recebiam recursos para a alimentação de
seus alunos, isso passou a ocorrer em 2004. As escolas indígenas
passaram a receber tais recursos em 2004, porque em 2003 esse
repasse não existia. Em 2006, as escolas quilombolas passaram a
receber esses recursos.

Ações desenvolvidas no programa. Elaboração e adequação de
cardápios. Costumo dizer que encaminhamos sugestões de cardápios
para as escolas. No Estado, temos apenas uma nutricionista, que está
presente. Como são mais de 800 Municípios, fica difícil determinar,
por exemplo, os cardápios de hoje para Almenara, Pouso Alegre e
Governador Valadares. Damos essa liberdade aos Diretores de
escolas, que estudam as nossas sugestões de cardápio com o
colegiado, verificam a aceitabilidade dos alunos e escolhem a
quantidade de cardápíos. Todos os meses fazem a substituição
seguindo as nossas sugestões.

Outras ações do programa: visitas técnicas e supervisão à
alimentação escolar; apuração de denúncias; palestras - serão feitas
na medida em que forem solicitadas pelas escolas; capacitações
sobre execução do PNAE.

De 2004 a 2007, a Secretaria de Educação capacitou 3.545
cantineiras, 110 analistas e técnicos da educação das
superintendências regionais, como equipe de apoio.

A partir de 2006, após esse treinamento dos 110 analistas das 46
superintendências, estas passarão a ser multiplicadoras dos nossos
treinamentos, muitas vezes contando com parcerias feitas com
Prefeituras e universidades. Estão aqui representantes de Uberlândia
e de Montes Claros, que têm feito essa capacitação e contam com
esse tipo de parceria.

De 2004 a 2006, por meio de um Termo de Cooperação Técnica
com a Secretaria de Saúde e com o Sisvan, foram capacitadas 1.636
cantineiras.

Cita-se, ainda, o atendimento a demandas diversas. Outras ações
serão atendidas à medida que forem surgindo as demandas.
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Mencionarei ações que envolvem a alimentação, mas não utilizam
os recursos do FNDE. São utilizados os recursos do Tesouro Estadual
para as ações necessárias à implementação do Programa, como
obras, reformas das cozinhas, refeitórios, mobiliário, como cadeiras e
mesas, fogões e geladeiras. As escolas necessitam dessas
substituições, de manutenção e de compra de vasilhames, como
pratos, para o desenvolvimento do Programa. São necessários
também recursos para o pagamento do pessoal.

Em relação aos repasses para a alimentação, neste ano, o Estado
repassou R$4.000.000,00 para as escolas de Ensino Médio e para as
escolas da região Norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e de Belo
Horizonte e região metropolitana. A cada ano, esse recurso e esse
atendimento são ampliados.

Como disse a Secretária, até o final do ano, 160 mil alunos
estudarão em tempo integral. O valor já repassado até agora foi de
R$5.450.000,00. Ontem fui informada de que já foram liberados mais
R$1.500.000,00. Para a educação de jovens e adultos, foram
repassados R$500.000,00. Em 2006, houve um repasse especial para
a aquisição de leite no valor de R$8.000.000,00. Esclareço que forneci
esses dados para discutirmos melhor e situarmos a posição do
Programa no Estado.

Agradeço a todos e aos membros da Mesa a atenção.
- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação

de “slides”.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Suely Duque Rodarte, que

falará sobre o tema “Implementação das diretrizes nos Municípios
mineiros”.

Palavras da Sra. Suely Duque Rodarte
Cumprimento o Deputado André Quintão, representante do

Legislativo no Consea; o Deputado João Leite, do Conselho de
Alimentação Escolar; a parceira e amiga Albaneide Peixinho; a
Valéria, da Secretaria de Educação; o Chico e todos os presentes. A
Undime está feliz demais com esta representação.

Na esfera federal, temos uma tramitação muito boa, e há duas
propostas de parceria com o governo federal, aqui representado pela
Albaneide, mas muitos dos presentes ainda não têm um
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conhecimento integral do nosso trabalho. Em uma rápida reflexão,
mostrarei a Undime.

Nós representamos a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação. Como temos as esfera do Estado e da União, somos
representantes dos Municípios no País. Somos, portanto, 27
Presidentes, e cada um representa o seu Estado, além da interligação
de representar as regiões. Atualmente Minas está na Presidência
também da Região Sudeste. Buscamos os interesses comuns junto
aos governos federal e estadual, para defender as políticas públicas
de educação.

Nossa função é justamente representar a educação municipal; atuar
como membro de articulação; assegurar a educação básica numa
visão municipalista; participar da formulação da política educacional;
incentivar a formação do dirigente municipal de educação; incentivar a
participação popular no processo educacional; divulgar as ações
educativas municipais e regionais. Aqui está o nosso papel,
principalmente em relação aos conselhos, e de uma forma
abrangente: conselho municipal, conselho de alimentação, conselho
do Fundeb. A nossa política é: que a sociedade, com as Secretarias
Municipais de Educação, realmente administre o que é de direito seu.
Como trabalhamos? Em razão da facilidade propiciada pelos meios de
comunicação, estamos interligados com todos os 853 Municípios, por
meio da eleição das nossas Vice-Presidências, dos informativos, do
“site”. Atualmente estamos fazendo o treinamento dos Secretários
Municipais de Educação utilizando os CVTs, e há ainda as visitas
programadas.

Quando se fala em União Nacional dos Dirigentes, temos de lembrar
que já obtivemos muitas conquistas junto aos governos federal e
estadual, na visão da melhoria do atendimento aos Municípios. Hoje a
Undime-MG é declarada de utilidade pública, e estamos nos
transformando em Oscip. Nessa transformação, fiz ali, vamos dizer,
uma provocação à Albaneide, que deu certo, por sinal. Estamos
sempre alertando os Municípios mineiros da prestação de contas e da
renovação dos conselhos por meio da comunicação - digo conselhos
porque já falei da abrangência de todos eles. Então, que a Undime
Minas se responsabilize pelo recebimento de verbas quando algum
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Município deixar de fazer a prestação de contas no prazo legal, pois,
como dito pelo Chico, não podemos deixar as crianças penalizadas,
às vezes, por ingerência entre conselhos e Prefeitos ou Prefeituras ou
ainda por falta de atualização de dados.

Deixo essa fala da Undime a ser levada ao nosso Ministro. Estamos
à disposição, pois temos trabalhado essa situação em vários
aspectos, que expusemos ali. Por exemplo, quando o MEC quis
implementar os Saberes da Terra em Minas Gerais, a Undime
assumiu a administração. Já temos 176 educandos sendo formados
em educação profissional nos Saberes da Terra, em Montes Claros,
bem parecido com a agricultura familiar. Eles têm um período em que
ficam na escola e outro em que ficam em casa.

Ontem foi firmada parceria para formação de Diretores e Vice-
Diretores em Municípios. Conseguimos 1.200 vagas, por meio de
parceria com o MEC, juntamente com as Universidades Federais de
Uberlândia e de Viçosa, para formação desses profissionais dentro do
Estado de Minas Gerais.

Temos de dar competência à gestão pública. Estamos ainda
buscando a formação dos gestores do semi-árido, a qual está sob
responsabilidade da Undime, juntamente com a universidade federal e
a TV Câmara.

Dentro da Undime nacional, uma das grandes conquistas foi o
Fundeb. Há controvérsias, mas o Fundeb, assim como o Fundef,
representou avanço muito significativo para a educação. Temos hoje a
felicidade de propormos a valorização do profissional da educação,
porque não se obtém qualidade sem a remuneração financeira devida.
O professor precisa ser devidamente remunerado e deve ter horário
de estudos. Não há como servir com qualidade a dois ou três
senhores. Os professores vivem correndo, ora optam pelo sistema
municipal, ora pelo estadual, ora pelo particular.

O Senado estava com a proposta de R$850,00. Propusemos um
piso de R$950,00, o que é diferente do valor com todos aqueles
penduricalhos de pequenos aumentos que temos. Nossa proposta é
de R$900,00 como piso. Essa proposta é fruto do trabalho da CNTE,
da Undime, da CUT e de outras entidades.

Anteriormente, alguns Municípios saíam na frente com seus projetos
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porque, por exemplo, podiam contar com o apoio de um bom
Deputado, possuíam uma boa representação. Enquanto isso, os
Municípios pequenos localizados nos cantinhos do Estado, que tinham
necessidades imediatas, ficavam de fora porque perdiam prazos, os
quais não conheciam. Eles não tinham alguém para representá-los.
Agora, por meio do PAR, todos os Municípios estão sendo
conscientizados de modo a fazerem seus projetos. Aqueles que não
têm uma equipe para organizá-los recebem apoio do MEC, que conta
com o auxílio da Undime para fomentar os projetos, sejam eles de
reforma ou ampliação de escolas, sejam de melhoria do corpo
profissional.

Uma das nossas maiores conquistas foi a transferência da verba
QESE diretamente para os Municípios, para que esses providenciem
suas próprias reformas. A Undime, para trabalhar com os 853
Municípios, teve de dividir o Estado em 11 Vice-Presidências. Temos
também 46 coordenadorias, que se somam às superintendências.
Assim, podemos levar todas as informações a todos os cantos de
Minas Gerais.

Deixarei de mencionar essa parte do trabalho, tão claramente
trabalhada pela Sra. Albaneide, relativa à evolução da alimentação
escolar. Tenho tristeza, como já falamos há muito tempo, de lembrar-
me da merenda escolar. Sabemos que nossas crianças chegavam às
escolas, na maioria das vezes, para serem alimentadas porque faltava
alimento - como ainda falta - em muitos lares.

Houve uma evolução, que hoje esta Assembléia representa, ao fazer
nesta Casa um ciclo de debates sobre alimentação e nutrição.
Tivemos, por 10 anos, uma “per capita” de R$0,13 para alimentação
escolar. Por 10 anos isso permaneceu. Imaginem o quanto sofremos
nesse período, em 1995, com a inflação e as mudanças havidas.

Toda essa evolução ocorreu porque a sociedade, tão bem
representada por vocês, passou a integrar e a acompanhar esse
processo. Quando acompanhamos e pertencemos a um órgão,
descobrimos suas necessidades. É o caso dos conselhos de
alimentação escolar.

A Profa. Vanessa abordou o assunto. Realmente é um crime roubar
leite de crianças. Com esse controle na mão da sociedade civil, tenho
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certeza de que ficaremos livres dessa doença tão maligna, de burlar a
alimentação escolar. Nas escolas, há mães, família, comunidade
acompanhando tudo o que envolve a aplicação dos recursos
destinados à escola. Esse acompanhamento é uma das solicitações
da Undime. Que a alimentação escolar seja nutritiva, balanceada e
que haja acompanhamento de seus gastos. É comum querer uma
escola, uma cozinha bem organizada, mas temos de lembrar que 70%
do dinheiro enviado é para a compra de alimentos. Temos de ter
cuidado e lembrar, principalmente nas solicitações, o que vamos
repassar.

Quando se fala em alimentar e nutrir, principalmente as creches,
temos de ter em mente que as crianças menores necessitam de
quatro refeições diárias bem balanceadas. Sabemos que até 3 anos
de idade, há a formação de crianças saudáveis ou eternamente
dependentes de mais cuidados e gastos, porque não receberam uma
alimentação adequada a proporcionar o seu desenvolvimento.

A Undime e os conselhos acompanham até mesmo a formação dos
Conselheiros Municipais de educação, um dos propósitos da Undime.
Temos de saber o que é feito com o financiamento recebido por esses
conselhos. O que eles têm em mãos para administrar? Qual é essa
receita? Como tudo é dinheiro público, temos o direito de saber como
está sendo empregado. Não é apenas um direito, mas um dever de
todo cidadão. É necessário estar presente e saber qual o seu uso,
porque se trata de nossa sociedade, de nossas escolas.

O que mais fazemos a respeito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar é trabalhar a comunidade. Hoje, a Undime não
trabalha com a educação centrada em gabinete, como antigamente. A
Secretaria se fechava e a Secretária resolvia ou não os problemas de
seu gabinete.

Hoje, a Secretária é considerada um elo de comunicação social e
não se fecha em seu gabinete com uma penca de legislação para
estudar. Temos de intermediar tudo que é importante para a
comunidade. Somos um elo entre a comunidade e o Prefeito
Municipal. Vamos às escolas, andamos nos bairros, temos
conhecimento das necessidades imediatas daquela comunidade. Não
podemos nos sentar em nossas salas e achar que tudo está correndo
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muito bem. Temos de sair e nos envolver na comunidade,
conversando com os pais, verificando suas necessidades. Esse é um
diálogo direto da Undime com a sociedade.

Vou pular essa parte, por já ter sido exposta.
Abordarei algo que não consta neste gráfico, fazendo um retorno a

palavras que ouvi aqui.
Quando o Dr. Daniel, Presidente do FNDE, falou a respeito de

merenda escolar, aprendizagem e educação, fez uma colocação que
quero que se reafirme em nossas mentes. Temos de entender a
educação como um Estado, temos de entender todo o direcionamento
dos nossos trabalhos como não sendo de governos, porque, se não
propusermos uma continuação de atitudes em relação aos programas,
se cada programa for de governo, nunca sairemos do lugar. Temos de
nos apoderar dos programas, temos de ser os donos desses
programas e dar continuação e ter, como hoje, uma abertura na Casa
Legislativa para concordar ou discordar, porque esses programas nos
interessam em nossa vivência familiar. Conforme o Dr. Daniel disse, o
FNDE está cumprindo um programa de Estado e não de governo.
Gostaria que isso se fixasse em nossa mente. Quantas vezes nos
intimidamos ao cobrar de uma autoridade o que é direito nosso?
Temos de nos apoderar dos nossos direitos.

A outra fala dele é uma solicitação para que a alimentação escolar,
em 2008, atinja o ensino médio. Fui Diretora durante 15 anos. É muito
desagradável “este come, este não come; este entra na fila, aquele
sai”. É uma situação indesejável nas escolas. Anteriormente, eu havia
feito uma solicitação. Aqueles alunos de EJA que as escolas
colocaram no censo estão recebendo; aqueles que eram do Fundo-
Escola pararam de receber. Deputado, já que apresentaremos
propostas, fica aqui a solicitação da revisão, da inserção dos alunos
de EJA que não estão no Fundea, porque os alunos do EJA já foram
excluídos socialmente, pelo tempo que não puderam estudar porque
prestavam trabalho. Os alunos de EJA já foram excluídos não apenas
em virtude do tempo, mas também em nível social, de poder ter um
emprego melhor, porque não tinham condições, por causa da
aprendizagem. Agora os alunos do EJA não podem ser excluídos da
alimentação, porque saem dos empregos e vão direto para as
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escolas, com 50, 45, 60 anos, ainda para conseguir uma oportunidade
de estudar. Essa é a hora de nos posicionarmos relativamente à sua
inclusão.

Também ficamos felizes ao ouvir a Albaneide e o Dr. Daniel falarem
a respeito do Brasil exportando “know-how”. Exportar “know-how” é
bonito, mas precisamos verificar todos os cantos do nosso país para
ver se o dinheiro está chegando, se está cumprindo sua missão. Não
podemos ser só modelos. Nossa realidade tem de ser mudada. Um
dos papéis da Undime é trabalhar os gestores em educação.

Fico feliz quando ouço a Profa. Vanessa. Sinceramente, temos de
acabar com essa idéia de rede. “Isso aqui é rede municipal; isso aqui
é rede estadual”. A rede estadual sempre terá mais financiamento,
sempre será economicamente superior à rede municipal. Acontece
que em um mesmo Município criamos duas espécies de educandos:
uma do Estado e outra do Município; uns mais aparelhados, outros
menos; uns professores com tratamento do Estado e outros com
tratamento do Município.

Essa é mais uma das coisas que temos de eliminar. Educação é
unidade, e não divisão em rede. E a fala da Profa. Vanessa mostrou
isso muito bem. Um dos pedidos da Undime é que tenhamos o
cuidado, na alimentação escolar, de aumentar o “per capita”. Estamos
satisfeitos porque saímos dos R$0,13 e estamos em R$0,22. Mas
gostaria que algum pai de aluno que se encontra na platéia falasse se
consegue alimentar seu filho, durante um dia, com R$0,22. Não. Com
esse valor, nem se compra o pão. Temos de rever essa situação.
Como municipalistas, cabe-nos dizer que quem não tem acesso à
zona rural não sabe o que é ouvir, como nos acontece, o menino pedir
um pedaço de carne. No que toca à alimentação, graças a Deus,
melhoramos muito, mas, até hoje, só podemos colocar, na merenda,
carne desfiada, pois, caso contrário, nem todos comem. Precisamos
melhorar essa condição para que o menino alimente-se como os
nossos filhos, em nossas casas, onde procuramos laticínios, etc. Sei
que se trata de um atendimento público, que são 55 milhões de
estudantes brasileiros, dos quais 30% encontram-se no Estado de
Minas. Temos de voltar os olhos para a zona rural.

Eu, como Presidente da Undime e como Secretária de um Município
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em que 50% dos alunos são da zona rural, acho que ainda temos
muito a conquistar: segurança em transporte escolar, alimentação
adequada, uniforme, roupa, porque os meninos chegam à escola
descalços, dizendo que o “uruvai” molhou-lhes as pernas. Ali estão
cidadãos brasileiros em formação.

A outra solicitação da Undime é comprar a alimentação no próprio
Município, privilegiando principalmente os produtores locais, pois,
dessa forma, respeitaremos mais os hábitos alimentares de nossas
crianças, sem dispensar, obviamente, a presença dos nutricionistas.
Mas isso tem de ficar claro, porque a compra de alimentação escolar é
alvo da maior burocracia. É algo que nos faz pagar mais, deixando de
aproveitar o alimento que se encontra à porta das nossas casas.
Precisamos eliminar essa distância.

Solicitamos também que o FNDE, a Assembléia Legislativa e o
governo de Minas vejam realmente a educação como um
investimento, porque, à medida que os meninos são melhor
alimentados na escola, o nível de saúde aumenta. Minha preocupação
continua na reafirmação de que as creches e a Educação Infantil são
o ponto nevrálgico para que, no futuro, não paguemos, como hoje,
com a EJA, que não deve ter continuidade no País, porque serve
apenas para uma determinada época. Para isso temos de nos
envolver na Educação Infantil.

Deputados, a Undime coloca-se à disposição de todos. Somos
educação municipal, somos a porta da cozinha dos pais, porque ser
Estado é estar distante.

Com todo o respeito, grande parte dos nossos Deputados visitam-
nos em época de campanha. A municipalidade está ali, bem como os
Secretários. Ali vemos o dia-a-dia das famílias. Precisamos
imensamente de maior apoio e de ajuda para darmos melhor condição
de vida às pessoas. Por meio do PNDE, devemos assegurar uma
educação de qualidade. Mas temos de saber interpretar qualidade,
pois cada um pode analisá-la de uma forma. Assim, proporcionaremos
a formação de um Estado e de uma nação sadia.

Deputado André Quintão, a Undime está de braços abertos para o
Estado e agradece principalmente a vocês, comunidade civil, que nos
dão a mão para atingirmos os propósitos da educação brasileira.
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Muito obrigada.
- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação

de “slides”.
Esclarecimentos Sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, 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, mediante inscrição prévia.

A Presidência informa ainda aos participantes do evento que os
formulários de propostas já se encontram no “hall” de saída e poderão
ser entregues até o final da tarde. As propostas que comporão o
documento final deste ciclo deverão ser entregues por escrito, durante
as sessões plenárias, até às 17 horas de hoje. Essas propostas serão
sistematizadas pelos membros da comissão organizadora, com a
assessoria técnica da Assembléia Legislativa. A eleição da comissão
de representação do ciclo de debates também será amanhã, na
sessão plenária de encerramento. Será eleita uma comissão de
representação do ciclo de debates, que acompanhará, com a
Assembléia Legislativa e outros órgãos do Estado, o encaminhamento
das propostas contidas no documento final.

Debates
O Sr. Presidente - Daremos início à fase dos debates. Há duas

pessoas inscritas para fazerem pergunta oral. Inicialmente, farei a
leitura das perguntas escritas.

A primeira pergunta, da Analúcia, é dirigida ao Chico Menezes:
“Qual a possibilidade de o PNAE encaminhar pedido de
suplementação de recursos do PAA ou de emenda parlamentar que
garanta a continuidade e a ampliação do PAA?”.

Responderei a outra pergunta, também da Analúcia, sobre a
ausência da Conab. A Conab foi convidada, como todas as entidades
de apoio que constam do “folder” de apresentação deste evento.

Pergunta da Sheila Cristina, da Prefeitura de Guiricema, dirigida à
Valéria: “Será possível haver repasse especial para a aquisição de
leite nas escolas da rede municipal, tendo em vista a rede estadual já
estar fornecendo e haver questionamento da sociedade?".

Outra pergunta, também dirigida à Valéria, é da Tereza, do CAE de
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Bom Despacho: “Quais os critérios utilizados pela Secretaria de
Educação para os repasses citados? Existe um fator determinante de
repasse para a alimentação escolar?”.

Perguntas da Patrícia, da Prefeitura de Juatuba, dirigidas à
Albaneide Peixinho: “Qual a perspectiva de aumento do ‘per capita’ de
R$0,22 por aluno do ensino fundamental para 2008? Ela existe? Nos
últimos seis meses, houve aumento considerável dos produtos
básicos, não acompanhado por esse ‘per capita’. É possível levar ao
nosso Município cópia da sua apresentação, para que a repassemos
aos nossos Diretores?”.

Lembro-lhes que, a partir de agora, todas as apresentações estão
disponíveis no “site” da Assembléia: www.almg.gov.br.

Albaneide, este evento está sendo transmitido, ao vivo, a 300
Municípios mineiros, aproximadamente.

Pergunta da Andréa, de uma escola estadual, à Albaneide: “A
Prefeitura pode considerar como investimento na educação os
recursos utilizados para o pagamento de serviços terceirizados de
preparo de alimentos?.”

Outra pergunta, também dirigida à Albaneide, do Sérgio Ferreira da
Silva, de um CAE municipal: “Como acabar com as cantinas
particulares ou a venda de guloseimas, como doces, salgados, frituras
e refrigerantes, que tanto prejudicam e comprometem a saúde das
crianças?”.

Há uma pergunta da Ana Lúcia. Ela quer saber onde está o Projeto
de Lei nº 898/2007, que regulamenta a comercialização das cantinas
escolares em Minas Gerais. Esse projeto está na Comissão de Defesa
do Consumidor, em tramitação.

Ângela Girioli, da Prefeitura de Belo Horizonte, tem uma pergunta
para a Albaneide: “As normas para a terceirização da alimentação
escolar são claras e publicadas pelo FNDE? Temo que as
irregularidades que combatemos na compra de gêneros estejam se
instalando com muita eficiência pela terceirização”.

O Sr. Hélio Emiliano, da Comissão de Igualdade Racial, tem uma
questão que pode ser dirigida ao Chico, à Valéria ou à Albaneide:
“Quando a anemia falciforme, doença que incide sobre afro-
descendentes, poderá ser efetivamente combatida por meio de uma
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alimentação escolar saudável? Não seria necessária a preparação
adequada dos professores para tratar desse tema?”.

Ana Lúcia, do Consea, pergunta a este Deputado: “Até quando o
Estado de Minas continuará sem colocar recursos para a alimentação
escolar, contando apenas com os recursos e projetos do governo
federal?”. Peço à Valéria que responda. Aproveito para convidar a Ana
Lúcia e demais presentes para participar da audiência publica que
discutirá o PPAG e a Lei Orçamentária para 2008, nos dias 6, 7 e 8 de
novembro, nesta Casa, numa iniciativa das Comissões de
Participação Popular e de Fiscalização Financeira. Será o momento
adequado para que as propostas tiradas deste evento se transformem
em emendas parlamentares ou emendas populares ao Orçamento.

Lúcia Jales, da Escola Leon Renault, diz que a Comissão Regional
Vertentes I, do Consea-MG, já fez um contato preliminar com escolas
públicas para que recebam os alimentos do PAA/Conab. Ela quer
saber por que essa iniciativa não teve o apoio das instituições legais.
Durante o debate, talvez alguém da Prefeitura possa falar sobre isso.
O PAA é um programa que, entre as formas de recebimento de
recursos, está entre projetos apresentados por Prefeituras. A partir
dos recursos adquiridos da agricultura familiar, podem distribuir a
creches, asilos e escolas.

Com a palavra, Idalina Franco de Oliveira, do Sind-UTE, para fazer
sua pergunta.

A Sra. Idalina Franco de Oliveira - Bom dia, parabenizo a
Assembléia Legislativa pelo evento, e, mais ainda, o CAE-MG, que
ousou realizá-lo. Sou professora da rede estadual, da Escola Maria
Amélia Guimarães, no Bairro Pirajá. Represento os trabalhadores em
educação no CAE-MG. O ano passado, fizemos uma pesquisa
conjunta com a Secretaria de Saúde. Chegamos a 900 das 3.900
escolas de Minas Gerais. Detectamos que elas não têm nenhuma
estrutura e que a alimentação escolar é mínima. Nessas escolas há
um grande índice de anemia ferropriva. Essa pesquisa - e infelizmente
a Secretária não está aqui - está engavetada. O CAE-MG cobrou que
ela deveria ser mencionada, e vemos qual será a situação.

Na escola em que trabalho - e gostaria que a Albaneide me
respondesse -, vivo dois momentos. Faço uma horta comunitária com
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meus alunos. Sou professora de Ciências, vou lá, planto a horta e
combato a obesidade, mas na mesma escola em que trabalho há uma
cantina que vende fritura de todo tipo. Essa realidade ocorre em todas
as escolas do Estado de Minas Gerais. Nas 3.900 escolas, existe a
cantina que explora e é chamada de caixa dois, e a diretoria da escola
diz que é para ajudar o caixa dois. Gostaria que a Albaneide
respondesse - e ela falou muito bem - como podemos implementar
hortas escolares em Minas Gerais, o que é um grande debate.

Fico muito triste pelo fato de um Estado tão grande como Minas
Gerais, com mais de 800 Municípios, ter apenas uma nutricionista.
Acho que isso é uma aberração, e denuncio isso aqui. Na escola
fazemos milagre, e foi bem dito aí que estamos na ponta. Realmente,
é muito pouco. Parece-me que há uma luz no fim do túnel.
Denunciamos durante todo o tempo que não havia contrapartida do
governo estadual, e parece que agora começaram a colocar uma
mixaria. Não é, Valéria? Pelo que você disse, parece que há uma
mixaria, que é muito pouco, precisa vir mais. Nos outros dias, faremos
mais debate. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Idalina, representante do Sind-UTE.
Com a palavra o Marcos Vinícius, Conselheiro do Consea-MG.

O Sr. Marcos Vinícius Dias Nunes - Além de ser Conselheiro, sou da
região do Jequitinhonha e Diretor da Fetaemg. Também sou agricultor
familiar, e a companheira da Undime falou muito bem sobre essa
questão da dificuldade que hoje enfrentamos no campo. Até a 8ª
série, passei pelo transporte escolar e todo o processo de escola
multisseriada. Aliás, na época em que estudei, a merenda escolar
trazia almôndega e muitas coisas totalmente diferentes, sendo que na
própria comunidade havia os alimentos que poderíamos utilizar.

Em relação às Escolas-Família Agrícolas, hoje não há o recurso
específico para a merenda escolar, sendo que o valor repassado é mil
e alguma coisa por aluno, e toda a despesa é de mais de R$2.000,00.
Por quê? É possível que as Escolas-Família Agrícolas recebam um
recurso específico para merenda escolar?

Outro ponto é relacionado à agricultura familiar, e sabemos da sua
importância para a segurança alimentar e nutricional do País. Por
exemplo, 80% dos produtos da cesta básica são produzidos pela
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agricultura familiar. Ultimamente o governo tem feito muita
propaganda com agricultura familiar, mas, se avaliarmos o
agronegócio, veremos que pouco investem nela.

Em relação à capacitação de agricultores mencionada pela
companheira, gostaria de saber como está isso em Minas. Na
condição de movimento sindical que representa os agricultores
familiares, como podemos participar desse processo?

Outro ponto é que muita secretaria reclama quanto à compra de
alimentos, dizendo que há burocracia. Por exemplo, hoje há vários
grupos de agricultores familiares organizados, e gostaria de saber se,
eles, que têm associação e dão nota fiscal, chegando à secretaria
junto à Prefeitura para vender seus produtos, essa compra poderá ser
feita. Isso é possível? Ou seja, eu chegar amanhã à minha Secretaria
de Educação e desejar vender produtos da minha comunidade, posso
fazer isso? É possível, de acordo com a legislação? As Prefeituras
reclamam muito de que isso não é possível em virtude de burocracia.

Outro ponto é relativo ao que disse a Vanessa quanto à reforma de
escolas e a algumas coisas que avançam. Deixo uma mensagem à
Secretaria de Educação: temos dificuldades para trabalhar a
educação do campo; sabemos que a merenda escolar é importante
para a segurança alimentar, mas devemos também ter um processo
de trabalho; quando se diz respeito ao campo, queremos um modelo
de educação adequado a nós. Não basta apenas haver a merenda
escolar dos agricultores, é preciso que tenhamos também um modelo
de educação adequado a nós, agricultores familiares.

A Secretaria de Educação tem demonstrado uma rejeição muito
grande quando queremos trabalhar. Hoje há vários movimentos para
trabalhar a educação do campo, mas há uma rejeição muito grande
por parte da Secretaria de Educação. Existe uma legislação a nível
nacional, as diretrizes e a LDB.

Quero falar sobre a merenda escolar. Não entendi qual é a
contrapartida do governo do Estado. O governo federal entra com
R$0,22 por aluno. Se o governo do Estado entra com alguma cota,
qual é essa percentagem? Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Marcos. Passarei a palavra aos
expositores. Há uma pergunta específica sobre a execução do Minas
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Leite. A resposta está com o Juscelino. A Mariângela pergunta:
“Desenvolvi um projeto de alimentação escolar, fiz uma parte da
pesquisa em escolas mineiras com resultados interessantes. Mostrei e
tentei inserir-me, mas nunca fui respondida”. Estive com a Mariângela,
que poderá entregar o projeto diretamente à Albaneide e à Virgínia,
representante do Consea.

Pergunto à Albaneide e ao Chico: o Presidente Lula anunciou, na
conferência, a extensão da alimentação escolar para o ensino médio.
Pergunto se isso é universal ou se será só para algumas regiões,
como será o cronograma e a previsão para o próximo ano. Com a
palavra, a Albaneide.

A Sra. Albaneide Peixinho - Peço desculpas porque não estou
acostumada a muitas formalidades. O baiano não é acostumado com
isso e, de vez em quando, troco “merenda” por “alimentação”.

A questão do ensino médio é universal, seguirá princípios iguais. Já
existe uma demanda muito grande do próprio Consea. Antes mesmo
de a conferência ter apontado isso como uma grande reivindicação, o
Presidente Lula, que é muito sensível ao programa - o Chico dirá que
já tentou de tudo para convencê-lo de que não é merenda escolar,
mas alimentação escolar -, definiu o atendimento ao ensino médio. Foi
uma decisão do Presidente, por demanda do Consea e com a nossa
participação. Fizemos os cálculos do número de alunos existentes no
censo escolar e de qual seria o repasse necessário, de acordo com o
mesmo percentual que passamos para o ensino fundamental e a
educação infantil.

Respondendo à pergunta sobre os R$0,22, sobre a previsão de um
futuro aumento, digo que não há essa previsão porque temos que
atender pelo menos aqueles que não estão sendo atendidos hoje.
Será necessário um recurso alocado de R$1.900.000.000,00 para
2008 para que haja um aumento para o ensino médio. Isso é só para
gêneros. Na terceirização podem-se pagar serviços com recursos do
FNDE. Mas, nesse caso, não pode, só os gêneros podem ser
comprados. Isso está claro na medida provisória. Portanto, não há
como fazer pagamento de serviços. Com outros programas do próprio
FNDE, como o PDDE, pode-se comprar equipamentos para a cozinha.
O Pró-Infância está investindo na construção das escolas da
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educação infantil, ou seja, das creches e das escolas.
Estamos, com o coordenador e o Diretor do programa,

estabelecendo os critérios mínimos para se construírem uma cozinha
e um refeitório adequados. Sem isso, de que adianta construir uma
escola? Estaríamos indo na contramão da história. No momento em
que definimos que é importante construir uma escola, mas deixamos
um de seus elementos de fora, como podemos fazer um programa
integrado?

Essa discussão está acontecendo no próprio FNDE, e os projetos
básicos de construção agora têm de estar de acordo com as normas
estabelecidas. Quando a questão é lactária, creche e cozinha, por
exemplo, a Anvisa dita as regras. É um avanço discutir essas
questões com educadores e engenheiros. Não é fácil fomentar
discussão de assuntos da área de saúde com outros profissionais.
Conseguimos convencê-los pela sensibilidade e também pela
legislação.

Estenderemos, então, todas essas coisas para o ensino médio. Não
há hoje uma previsão de aumento do “per capita”. Mas, como disse o
André, em Minas será discutido o PPA, e o governo federal também o
fará. Cabe, então, aos parlamentares discutir o assunto no
Orçamento.

Essa é a previsão que temos, é a previsão do Executivo. Significa
que, para aumentar o “per capita”, será necessário tirar de outro
produto, porque o dinheiro não prolifera assim. A discussão precisa
ser feita.

Para as capacitações, pode-se solicitar o FNDE. Já temos grande
demanda e parceria com as universidades e com a Undime.
Começamos, aliás, por solicitação da Undime, a fazer capacitações
em São Paulo. A Unifesp capacitou pessoal da Baixada Santista, e
estamos fazendo o mesmo na Bahia. A proposta é ampliar as
capacitações.

No dia 16, discutimos, no Congresso Nacional, em audiência pública
puxada pela Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e
Nutricional, um projeto de lei de regulamentação das cantinas
escolares.

Discutimos que se devem regulamentar as cantinas nas escolas
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particulares, mas que, nas escolas públicas, isso não deve,
absolutamente, existir. Devem existir outras formas de arrecadação de
recursos, mas não com a alimentação. Se queremos ter realmente um
programa de alimentação escolar que seja um projeto pedagógico,
que seja responsabilidade do Estado, que se fomente a formação de
hábitos saudáveis e que se promova a saúde, não há como
mercantilizar a alimentação. Isso não é moeda de troca, não é
mercado. Assim sendo, as normas para a terceirização também não
existem no FNDE, porque o FNDE não repassa recursos para a
terceirização. Então não podemos normatizar algo que não diz
respeito gerencialmente ao governo federal. Se o Município ou o
Estado optarem pela terceirização, eles próprios devem determinar as
normas.

Então, nossa resposta clara é que não pode. Está definido que o
recurso financeiro é para comprar gênero alimentício, a não ser que a
empresa ganhe, na licitação, o fornecimento da alimentação e do
serviço. Aí, o que farão o Estado e a Prefeitura? Com os recursos do
governo federal, pagam os gêneros e, com os recursos dos governos
estadual e municipal, pagam os serviços. Mas são produtos
diferenciados.

Quanto à anemia falciforme, estamos capacitando as nutricionistas,
as merendeiras e, principalmente, os gestores, e toda a tônica é
voltada para a nutrição.

Há também a questão da licitação, o que é muito bem colocado.
Fazemos oficinas de licitação e oficinas de prestação de contas, mas
discutimos bastante a necessidade da nutrição e as conseqüências da
má alimentação. Isso é responsabilidade do gestor.

Como implantar hortas nas escolas de Minas? Vai aqui uma
proposta para a Undime e para as secretarias.

É preciso pedir dinheiro aos organismos internacionais. Temos de
aprender a pedir um pouco de dinheiro. Eles tiram de nós, por isso
devemos também tirar deles. Temos de pedir o recurso à FAE, para
que possamos implementar esse programa. Vamos começar agora
com 13 Municípios, mas o recurso é do FNDE. O que Minas poderá
fazer? Solicitar esses recursos diretamente aos organismos
internacionais, a fim de financiar esse projeto de plantação de hortas.
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Não é difícil conseguir os recursos, já que adotarão um modelo que
está sendo transferido para a África e para outros países pela FAO.

Por que há somente um nutricionista no Estado de Minas? Remeto a
pergunta novamente ao CAE, que deve pressionar, para que isso
ocorra. Sei que ele pressiona. Conheço bem meu amigo “Lelinho”, que
pressiona bastante. A Câmara também tem um representante no
CAE. A legislação deve ser cumprida. E a legislação é a resolução do
Conselho Federal de Nutricionistas, que define os parâmetros
numéricos para que os nutricionistas sejam estabelecidos por número
de alunos atendidos.

Estamos enviando ofícios aos Estados, solicitando-lhes que
cumpram a legislação. Paralelamente a isso, estamos enviando ao
Conselho Federal de Nutricionistas os dados cadastrais do não-
cumprimento da resolução. A providência tem de ser tomada pelo
Conselho Federal de Nutricionistas, que, por sua vez, encaminha-a ao
Ministério Público Federal, que também é responsável pelo
cumprimento da legislação.

Enviamos também ao CAE estadual documento em que registramos
que os Estados também não cumprem a resolução. Essas são as
atitudes que podemos tomar; limitamo-nos a isso. Poderíamos até
avançar, mas temos um nó crítico. No Dia do Nutricionista, fizemos
um fórum na região Centro-Oeste, quando chamamos o conselho para
discutir, por exemplo, que não temos profissionais suficientes para
cobrir todos os Municípios. Hoje, dispomos de 40 mil profissionais. Há
esse número, mas há também uma grande demanda.

O que o conselho fala disso? “Temos muitos desempregados”. Há a
questão salarial, que não cabe ao FNDE discutir. Isso cabe à
Federação Nacional dos Nutricionistas. Existe o conselho, que tem de
cumprir a resolução. Não há fiscais suficientes para cobrir tudo isso.
Temos um problema jurídico, pois os órgãos públicos não respondem
aos processos do conselho federal. Então, fica uma briga eterna, que
acaba prejudicando a criança na ponta, porque aí a Justiça vai definir
se vai ou não fazer cumprir aquela resolução. Há várias instâncias de
discussão.

Há, ainda, o profissional que não quer ir para o Município. O grande
nó é no Norte, onde o nutricionista não quer trabalhar. O Município
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mostra que oferece um salário, que para nós parece alto, mas não dá
condições para o profissional sobreviver. Então, o nutricionista não vai
trabalhar lá. O que vamos fazer? É um problema que nós, como
nutricionistas e entidades da categoria, temos de discutir. Não se trata
apenas de punir o gestor, porque não cumpriu a lei. Ele mostra que
está ali, que já solicitou, comunicou, propôs um salário, mas não se
arrumam os profissionais. Para algumas comunidades indígenas, eles
não vão. Eles dizem que não são obrigados a ir. Temos de pensar em
opções capazes de atender ao aluno.

Quanto à contrapartida de Minas, cabe ao CAE, ao PPA e ao FNDE
fazer essa pressão, para que Minas possa complementar, pelo
menos, na compra de gêneros.

E a última pergunta, relacionada com a agricultura familiar, é como
podemos participar da capacitação. Iniciamos um projeto-piloto no
Paraná e no Rio Grande do Norte. Estamos trabalhando com duas
vertentes. Na primeira, trabalhamos com a universidade, capacitando
os agricultores junto ao CAE; na outra, somente com os agricultores.
Junto ao CAE, trabalhamos com seis Municípios e atendemos 600
agricultores - entre agricultores e CAE. Nessa outra modalidade,
diretamente com os agricultores, temos uma previsão de 2.300
agricultores. Hoje estamos capacitando 300. Já capacitamos 300.
Temos 2 mil. Hoje estamos com 250 inscritos. A capacitação começou
hoje. São três dias. Vários programas integrados, como a Educação
do Campo, são discutidos. Debatemos a problemática da alimentação
escolar, que perpassa por vários programas. Trabalhamos com o PAA
e com o Programa de Alimentação no Campo. Várias discussões são
feitas. Vocês podem encaminhar a demanda ao FNDE, a fim de
ampliarmos essas capacitações.

Nessa capacitação, mostramos que não é necessário termos
apenas nota fiscal, que somente é exigida de empresas jurídicas,
porque possuem CNPJ. Você tem a nota do produtor. Existem as
modalidades que o produtor deve seguir ao participar de uma
licitação. Até hoje, infelizmente, não se pode fugir da Lei nº 866. O
decreto é claro: a Lei nº 866 deve ser seguida. Desde que o decreto
que regulamenta o PAA amplie para a modalidade alimentação
escolar, não haverá a licitação exigida pela Lei nº 866. Existe a
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modalidade dispensa da licitação. A Lei nº 866 prevê essa dispensa.
Se a escola atende até R$8.000,00 anualmente, está dispensada da

licitação. Nesse caso, cabe ao gestor e ao CAE definir como será feita
a compra. Como nas diretrizes está estabelecido que se deve
respeitar o hábito regional, dinamizar a economia local e a vocação
agrícola da região, o gestor que adota essa postura se baseia nos
princípios exigidos. Todos os gestores que adotaram esses princípios
ganharam todos os recursos que foram discutidos pelo Tribunal de
Contas da União. A própria Justiça e o Tribunal de Contas
reconheceram que seguiam a legislação, que não a estavam
descumprindo, ao reconhecerem a compra da região, porque
dinamizavam a economia e respeitavam a vocação agrícola da região.
E mais: estavam dispensados da licitação no caso de valores até
R$8.000,00. Se os valores forem acima disso, devem fazer a licitação
e definir o produto. Por exemplo, o leite oferecido por um grupo de
produtores de uma região próxima da escola ganha de qualquer
indústria somente no quesito transporte. Isso também depende do
edital de compra, que deve ser feito por uma nutricionista. Esse edital
deve ser feito com base na vocação agrícola da região.

Não sei se respondi a tudo, mas fiz todo o possível. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Obrigada, Albaneide. Com a palavra, o Sr. Chico

Menezes, Presidente do Consea nacional, que se retirará em breve,
porque seu vôo está marcado.

O Sr. Chico Menezes - Como a dificuldade para falar está cada vez
maior, serei breve. Creio que a Albaneide trouxe informações relativas
ao PAA, que está em via de tornar-se um programa com uma forte
integração com a alimentação escolar. Está sendo criada a
normatização que irá viabilizar algo que vemos como uma
possibilidade muito alvissareira, ou seja, casar esses programas
desde a produção até a ponta do consumo. O PAA e o Programa de
Alimentação Escolar subirão a um novo patamar a partir dessa
conquista.

Quanto ao “per capita”, tive a oportunidade, por diversas vezes, de
conversar com o próprio Presidente sobre a necessidade de
recuperação do “per capita”. Estou convencido de que o Presidente,
que é muito sensível, compreendeu o que significaram 10 anos de
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congelamento desse valor.
Embora R$0,22 não pareçam nada, quando são multiplicados por 36

milhões de alunos durante 200 dias, pesam significativamente no
orçamento.

É mais que justo, e todos estão convencidos de que o “per capita”,
mesmo o do repasse do FNDE, precisa ser bem elevado, para que
recuperemos tudo o que foi perdido. Creio que, em 2008, já se poderia
trabalhar por uma nova recuperação, talvez para atingirmos algo em
torno de R$0,25 a R$0,26 e continuarmos nesse processo.

Farei uma última observação. Foi levantada a questão da anemia
falciforme. Talvez não tenhamos conversado muito sobre isso.
Certamente, a alimentação escolar tem de ser pensada de forma a
fornecer uma diversidade de alimentos. Para aqueles casos de quem
tem anemia falciforme, como os diabéticos e os celíacos, teríamos de
dar outro passo, a fim de avançarmos na questão. Não basta uma
previsão orçamentária para isso. É necessária uma preparação
também na própria escola, para que se trabalhe dessa maneira. Essa
seria uma outra perspectiva para, em breve, com a aprovação do
projeto de lei, conseguirmos permitir esse tratamento diferenciado, a
fim de que todos tenham eqüidade naquilo que é oferecido.

Terei de sair. Agradeço o convite ao “Lelinho” e parabenizo-o pela
participação na organização deste evento. Mais uma vez, elogio a
iniciativa da Assembléia Legislativa de discutir um tema dessa
importância, que, provavelmente, trará resultados que irão além do
nosso Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Chico Menezes. A Assembléia
Legislativa estará com o Consea nacional pela aprovação da
regulamentação federal. Com a palavra, a Valéria, para as suas
considerações. Há uma pergunta da Ana Lúcia: “Quando será
realizado o concurso que incluirá o técnico em nutrição e dietética nas
escolas públicas, para garantir a qualidade da alimentação produzida
nas escolas?”.

A Sra. Valéria Monteiro de Jesus - Sheila, em relação ao repasse
especial para o leite ocorrido no ano passado, no valor de
R$8.000.000,00, esclareço que esse recurso veio da Secretaria de
Agricultura e Pecuária especificamente para essas escolas estaduais.
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Portanto não lhe poderia dizer como as escolas municipais seriam
beneficiadas. O repasse foi exclusivo e ocorreu somente no ano
passado. Neste ano, não o tivemos. Não teria como responder-lhe
sobre isso, mas você poderia entrar em contato com a Secretaria de
Agricultura a fim de verificar essa questão.

A Tereza, do CAE de Bom Despacho, pergunta quais os critérios
utilizados para os repasses. Com certeza, referiu-se aos repasses
relativos ao ensino médio, para o tempo integral. Esse repasse, que já
está em torno de R$6.000.000,00, está sendo direcionado às escolas
que dispõem do tempo integral, ou seja, o aluno chega às 7 horas e
permanece até as 16h30min.

Ele receberá um lanche e mais o almoço. O critério do tempo
integral seria para aquelas escolas que estão em situação de risco, de
violência, ou o critério nutricional. Aliás, não são todos os alunos da
escola que fazem parte do tempo integral. Como o recurso é reduzido,
selecionam-se os alunos que realmente têm uma condição de
carência e de risco maiores.

Quanto à questão do repasse do leite no ensino médio, desde 2005
tal repasse ocorre e vem aumentando a cada ano. No ano passado,
foi de R$1.000.000,00; neste ano, passou para R$4.000.000,00. O
critério atendeu aos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, ao Norte de
Minas, região onde encontramos maior índice de carência, e à Grande
BH. Os critérios são esses, então.

Quanto à pergunta do Márcio e de uma outra pessoa sobre a
contrapartida do Estado ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar, no momento o governo do Estado não faz nenhum repasse
sobre esses R$0,22. Contudo ele se tem mobilizado e é sensível a
essa questão, mas em pontos focalizados; no caso, seriam os
R$4.000.000,00 no ensino médio e os R$6.000.000,00 no tempo
integral. Como a Albaneide disse, o recurso não se multiplica por si
só. Existe a questão orçamentária, e não posso discutir isso com
muita propriedade aqui. Imagino que a Lei Orçamentária tenha de ser
discutida, para ver de onde vai sair o recurso para essa contrapartida.
Hoje, para Minas Gerais, o FNDE está tendo um aumento de
R$73.000.000,00. Se as escolas estaduais dobrarem esse recurso e
ele passar para R$0,44, seriam necessários mais R$73.000.000,00.
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De onde sairia esse recurso? Tudo isso depende, então, da discussão
da Lei Orçamentária, e não tenho como responder precisamente.

Outra questão que o Márcio aborda é a da educação no campo,
mais direcionada. Esse aspecto engloba muito a parte pedagógica, e
minha atuação é mesmo técnica e também na área de nutrição. Não
teria como responder, mas você pode dirigir-se à área pedagógica da
Secretaria de Educação para uma consulta sobre o assunto.

Sobre o fornecimento de alimentação escolar para a Escola-Família
Agrícola, ela é cadastrada como ensino fundamental regular? Então
recebe um recurso de R$0,22. Ela é cadastrada no censo escolar
como escola de ensinos fundamental e médio e recebe os R$0,22, é
isso?

Nesse caso, como a Albaneide disse, seria uma questão da política
do Estado. Como nutricionista e coordenadora do Programa, não teria
como dar uma resposta mais conclusiva.

Por fim, todo concurso no Estado tem uma demanda, e é a
Secretaria de Planejamento que verifica onde se está precisando de
funcionário e define como isso será feito. Até o momento, não temos
nenhuma informação sobre concurso nem para Nutricionista nem para
Técnico. Aliás, meu cargo inicial é Técnico em Educação e, como me
graduei em nutrição, atuo como Nutricionista, porém meu cargo no
Estado não é esse.

O Sr. Presidente - Obrigado, Valéria. Antes de passar para a Suely,
concederei aparte à Albaneide.

A Sra. Albaneide Peixinho - É só para fazer uma provocaçãozinha.
Agora estou no papel de gestora.

A vida inteira pertenci a entidade sindical, agora sou do Conselho.
Portanto, os senhores já devem ter percebido que sou nutricionista. É
fundamental a pressão das entidades. Como gestoras, eu e a Valéria
iremos até onde for possível. As entidades, no entanto, têm força
política inimaginável. Temos de selecionar as pessoas das entidades
que realmente representem e defendam não só a categoria
profissional, mas também a profissão.

É muito diferente defender a categoria e defender a profissão. A
defesa da categoria deve ser feita pelo movimento sindical, na busca
de melhor qualidade de trabalho; já o Conselho deve defender a
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profissão. Se for necessário, para se ter um bom atendimento,
nutricionistas ou qualquer outro profissional da saúde capaz de
atender a essa demanda, as entidades devem defender a questão.

Todos nós - ou pelo menos os nutricionistas de Minas - devemos
pressionar as diretorias das entidades para que marquem, por
exemplo, audiências com os Secretários e com parlamentares, para
discutirem o problema, que é muito significativo. Na grande maioria
das vezes, nossas entidades não discutem com os representantes e
gestores que definem a política. A pressão vem para os técnicos, e
estes não definem a política. Os técnicos colaboram na definição e na
estrutura da política, mas não dão a palavra final.

É importante que os CAEs se reúnam para discutir o PAA com os
parlamentares, interferindo, por exemplo, no “per capita”. Nossas
entidades da categoria - Conselho Federal, Asbran, Federação
Nacional de Nutricionistas e, por tabela, representantes estaduais -
precisam fazer gestões junto aos políticos responsáveis pelas
definições políticas, para que possa haver maior inclusão do
nutricionista no PNAE, por exemplo. A solução não depende
exclusivamente do gestor que está naquela área de definição. O que
cabe, no máximo, é uma resolução. Deve haver uma definição por lei.
O concurso público é uma demanda que deve vir das entidades. Não
adianta a Valéria, sozinha, gritar que é preciso haver nutricionistas. As
várias entidades e outras profissões, principalmente da educação,
apresentam-se muito mais fortes e negociam. Tudo é uma questão de
negociação, de participação de todos.

O Sr. Presidente - Concederei a palavra à Sra. Suely Duque; antes,
porém, abrirei uma única concessão, por causa do horário. Ainda
trabalharemos à tarde.

A Sra. Ana Cristina Lobo - Minha discussão, em Belo Horizonte, vai
muito na direção por você apontada. Existe a lei que promove a
nutrição, dependendo do número de alunos. Nós, enquanto do
Consea, não temos ainda essa definição; todavia, no Consea de Belo
Horizonte há a definição de lutar. Temos uma característica peculiar
em relação ao Brasil. Não estamos nas mãos da educação, mas nas
mãos da Secretaria de Abastecimento. Essa é uma relação
completamente diferente.
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Queria uma definição sua: “o que o FNDE pode fazer por nós, do
Conselho?”. Já apresentamos nossa demanda para a Prefeitura de
Belo Horizonte. Estou citando meu exemplo. Já fizemos esse pedido.
Há um Secretário e um grupo de nutricionistas pequeno na secretaria,
por desvio de função, os quais vieram da saúde. Quando se envia
documentação - e recebo várias no Conselho - a respeito da definição
da nutrição - quero uma resposta real -, o que o FNDE pode fazer
conosco? O que o Conselho pode mandar para você, definitivamente?

Se eu for esperar por político, por Prefeito, por Câmara de
Vereadores ou por esta Assembléia, morrerei antes. Sairei do
Conselho, virão outros e mais outros. Por isso queria uma definição.
Posso não assinar qualquer documentação pressionando a Prefeitura
de Belo Horizonte, deixando meu aluno, na escola, sem a alimentação
segura? Esse é o nosso problema, e não a questão das entidades
sindicais. É a sociedade.

Como existe a lei, por que ela não é cumprida? O FNDE envia
recursos para o Município administrar, mas passa por cima do que
está definido em lei. Ele envia os recursos mediante recebimento de
documentação da Prefeitura em que se atesta que a alimentação foi
bem instituída, mas, sobre a nutricionista, ele passa por cima, faz
vistas grossas.

Deixo aqui um protesto: não acho que foi bom discutir isso. Não
deveríamos erradicar a fome? Não é hora de o FNDE apresentar sua
postura e dizer que não se trata de sensibilidade de governo, mas de
lei? A segurança alimentar é um acordo internacional.

Digo isso a você, pessoalmente. Meu nome é Ana Cristina Lobo,
integrante do Conselho de Belo Horizonte, e já fiz essa pergunta
diretamente a você por três vezes. Se você verificar a documentação
da videoconferência, verá que venho batendo na mesma tecla. Belo
Horizonte nunca realizou um concurso de nutricionista para a
Secretaria de Abastecimento. Dos mais de 100 projetos de políticas
sociais, 70% deles passam pela Secretaria de Abastecimento que
abriga o CAE.

Somos uma idiossincrasia do FNDE. Não fazemos parte da
Secretaria de Educação, mas da de Abastecimento.

O Sr. Presidente - Obrigado, Cristina. Com a palavra, a Albaneide;
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depois, a Suely estará com a palavra.
A Sra. Albaneide Peixinho - Cristina, isso é uma tese. Então vamos

por partes. Primeiro, a discussão da idiossincrasia de o CAE fazer
parte da Secretaria de Abastecimento quando, segundo a lei, deve ser
vinculado à Secretaria de Educação. Sobre isso, podemos apenas
encaminhar um ofício à Prefeitura perguntando o porquê de o CAE
fazer parte da Secretaria de Abastecimento, e não da de Educação.
Temos de entender os limites e a função de cada um. Nossos limites
são previstos em lei. Não posso definir a localização do CAE. Tenho
de seguir a legislação.

Outra pergunta é sobre o fato de o CAE integrar a Secretaria de
Abastecimento, o que poderia ser motivo de suspensão, prejudicando
uma gama de alunos que precisam dessa alimentação. Precisamos
discutir seriamente sobre isso e tomar uma atitude se, ao cumprir a lei,
prejudicamos o bem-estar social dos alunos. Quais medidas
poderemos tomar para não prejudicar esse bem-estar, cumprindo a
legislação? Temos de fazer uma discussão mais profunda sobre isso.

Já fizemos essa discussão na cidade de Campinas, onde
resolvemos essa situação. Belo Horizonte pode ser a próxima. Em
Campinas, o CAE voltou para a Secretaria de Educação. Quem
administra as compras em Campinas é a Secretaria de Educação, e
não a Secretaria de Abastecimento, o Ceasa de Campinas. Temos de
resolver caso a caso.

O FNDE não tem competência para exigir concurso público de
outros Municípios, só dele próprio. Isso não é função nossa. Quando
estava na entidade, brigava por isso, porque era função das
entidades, não do órgão. Íamos até os órgãos e negociávamos, para
que cumprissem o determinado.

Estamos realizando concretamente algumas coisas. Definimos que
os Estados devem cumprir a legislação. Claro que isso é passível de
questionamento pelo Estado, que pode perguntar o porquê de o FNDE
exigir que só os Estados cumpram a resolução do Conselho Federal
das Nutricionistas - CFN -, quando nos Municípios não se toma a
mesma atitude. Se o Estado não cumpre a legislação, é passível de
ter seu repasse suspenso até que seja regularizada a situação.

Assim, concretamente, teremos dois pesos e duas medidas. Não
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podemos fazer isso para os 5.564 Municípios e 27 Estados.
Temos uma realidade concreta: nutricionistas que não vão ou,

então, Municípios que não têm condições de pagar aos profissionais.
A discussão se dará gradativamente. Até 2005, eram 954
nutricionistas; hoje são 3.200. Esse programa não tem 3 anos: tem 55.
E, ao longo de todo esse período, esse profissional nunca coordenou.
Temos de avançar, mas isso é gradativo. Talvez consigamos. Basta
plantar a semente hoje, que ela frutificará daqui a alguns anos. Não
me furto a enfrentar as discussões, tanto que, quando abordo
qualquer questão, afirmo que temos problemas, que temos de resolvê-
los nós, críticos. Não nos furtamos a dizer que avançamos, mas temos
problemas para resolver em conjunto. O próximo passo - com o que
posso me comprometer como coordenadora do programa - é marcar
com Belo Horizonte para discutir essa questão. Mas posso me
comprometer como Albaneide, como coordenadora do programa, com
o cumprimento da legislação. Como buscar uma solução que não
penalize as crianças? Essa é a discussão que temos de travar, pois se
trata de um programa social. Não podemos pensar diferente. Esse
não é um programa assistencialista, mas é um programa social. É
preciso discutir com a Câmara. É preciso, mais uma vez, discutir com
o João Leite. Por que o João Leite? Porque ele é o representante do
Executivo no CAE estadual. Então, que se aproveite a oportunidade e
se pegue o representante dos Vereadores para discutirmos. A
Assembléia Legislativa e a Câmara dos Vereadores têm o papel de
fiscalizar o cumprimento da lei, e é preciso discutir isso. Então, não se
trata apenas do FNDE. Não nos furtamos à discussão. Aliás, temos de
integrar os outros nessa discussão. Agradeço muito a sua
consideração. O Lelinho também me cobra essa questão. “Como
vamos resolver isso juntos?” É assim que podemos nos comprometer.
Estamos enviando ofício pedindo o cadastro dos nutricionistas, que
estamos fazendo desde abril deste ano. Estamos remetendo o
cadastro dos nutricionistas a todos os Estados e ao Conselho Federal
de Nutricionistas. O profissional - o executor, o gestor - também está
sendo chamado, por atender um número muito maior do que o
previsto na resolução. Assim, estamos acionando o Ministério Público
Federal.
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O Sr. Presidente - Muito obrigado, Albaneide. Antes de passar a
palavra à Suely, gostaria de dizer que o Marcus pediu-me que lhes
esclarecesse que o recurso de R$1.200,00 ou R$1.300,00 por aluno
para a escola-família agrícola que ele mencionou está sendo
destinado a pagamento de professor, não à alimentação escolar.

Suely, quando chegou a última intervenção, você estava lá fora, com
a imprensa. Então, farei a pergunta a você. Primeiramente, uma
afirmação da Andrelane, da Prefeitura Municipal de Ipatinga, no Vale
do Aço. Ela é professora de Educação Infantil, mãe de aluno e
Conselheira do CAE. Ressalta que, em Ipatinga, não há cantinas para
venda de outros produtos dentro das escolas, pelo contrário. Existe
uma parceria entre o CAE e as escolas, para a conscientização de
pais e alunos. Ela pergunta o que pode ser feito relativamente à venda
de outros produtos no portão das escolas. Será que basta
conscientizar os pais? O que poderá ser feito? Após a resposta da
Suely, encerraremos os trabalhos da parte da manhã.

A Sra. Suely Duque Rodarte - André, acho que você deixou o pior
para mim, pois a briga já é muito grande para eliminarmos as vendas
escolares dentro do espaço físico, e agora se questiona a respeito da
área externa.

Realmente nosso papel ainda é o de conscientização dos pais e da
escola, bem como o de solicitar ao gestor que faça um trabalho mais
próximo aos vendedores, para que eles, pelo menos, saiam das
portas das escolas, porque não sabemos se têm liberação para
vender seus produtos. Por favor, Srs. Secretários, providenciem,
dentro das escolas, qualquer maneira de angariar fundos. Mas isso
não deverá ser feito por meio de vendas, a não ser que se trate de
produtos altamente nutricionais de que duvido muito. O melhor é
abastecermos as escolas somente através do FNDE.

Deputado André Quintão, ficamos orgulhosos de seu trabalho,
principalmente o que se dá por meio da realização de audiências
públicas. No que tange à educação, é de fundamental importância
formarmos cidadãos críticos, que possam viver em seu País, e as
audiências públicas nos dão o retrato exato da realidade da cidadania.

Parabenizo o Deputado André, os Conselheiros e a sociedade civil,
que nos garantem que o País vai melhorar. Parabenizo ainda todos os
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Secretários que participam da Undime. Formamos uma entidade sem
fins lucrativos, sem remuneração, pois acreditamos que a educação é
a saída. Agradecemos a todos a participação. Parabéns, João Leite!

O Sr. Presidente - Agradecemos à Suely, à Albaneide, à Valéria, ao
Chico, que já se retirou, enfim, a todos os presentes. Na pessoa do
Lelinho, agradeço a participação do Conselho de Alimentação Escolar;
na pessoa da Virgínia, ao Consea-MG; agradeço ao Deputado João
Leite, co-autor do requerimento que originou este ciclo de debates e
também à equipe técnica da Assembléia e dos gabinetes, que muito
se empenharam, além das entidades de apoio, para a realização
desse ciclo de debates.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 44ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/10/2007

Presidência do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras da Secretária Marlene Borges
Pereira - Palavras da Sra. Gisele Cristina Teixeira - Palavras da Sra.
Maria Floripes da Silva - Palavras da Sra. Isabel Cristina Silva Lima -
Palavras da Sra. Jorginete de Jesus Damião - Palavras da Sra. Mariza
Flores Fernandes Peixoto - Palavras do Sr. Antônio Augusto Fonseca
Garcia - Palavras do Sr. Rui Martins Alves Pereira - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
André Quintão - João Leite - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 9h1min, 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,
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para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
Ata

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

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa as

Exmas. Sras. Marlene Borges Pereira, Secretária Municipal de
Educação de Araxá; Gisele Cristina Teixeira, nutricionista da
Secretaria Municipal de Educação de Pedra do Indaiá; Maria Floripes
da Silva, Diretora da Escola Estadual Marechal Castelo Branco em
Uberlândia; Isabel Cristina Silva Lima, Chefe do Serviço de
Administração da Secretaria Municipal de Educação de Varginha;
Jorginete de Jesus Damião, Vice-Diretora do Instituto de Nutrição
Annes Dias - Inad - da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de
Janeiro, representando a nutricionista da Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro e do Inad, Carla Corte Real; e Mariza Flores
Fernandes Peixoto, Coordenadora Técnica da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -
Emater-MG -; e os Exmos. Srs. Antônio Augusto Fonseca Garcia,
Coordenador da Unidade Técnica do Conselho Federal de
Nutricionistas - CFN -, representando a Presidente, Nelcy Ferreira
Silva; Rui Martins Alves Pereira, profissional de Educação Física da
rede pública estadual de ensino e Conselheiro Titular do Conselho
Regional de Educação Física da 6ª Região - Cref 6 -; Élido Bonomo,
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Minas
Gerais; Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de
Participação Popular desta Casa e autor do requerimento que deu
origem a este evento; e o ex-Deputado Estadual Edson Rezende.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de

debates “Alimentação escolar como estratégia de segurança alimentar
e nutricional”, com a apresentação dos painéis “Experiências de
gestão da alimentação escolar” e “Educação alimentar e nutricional no
espaço escolar como promotora de uma vida saudável”.

Ao final desta reunião, faremos a eleição da comissão de
representação do ciclo de debates. A partir deste momento, estão
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abertas as inscrições para os membros da comissão. Os participantes
interessados poderão inscrever-se até as 11 horas. O Presidente do
Conselho Estadual lembrou-me da importância dessa comissão. As
propostas apresentadas neste ciclo de debates serão avaliadas por
ela. Portanto, é importante a sua participação, pelo menos na eleição
para a sua escolha. Apresentei uma proposta, que também será
avaliada por essa comissão. Apenas as propostas aprovadas serão
encaminhadas.

Com a palavra, a Sra. Marlene Borges Pereira, Secretária Municipal
de Educação de Araxá, que disporá de 20 minutos para sua exposição
sobre o tema “Experiências de gestão da alimentação escolar”.

Palavras da Secretária Marlene Borges Pereira
Bom-dia. Cumprimento o nobre Deputado João Leite, que preside

esta reunião, e, em sua pessoa, cumprimento todos os componentes
da mesa e os demais Deputados desta egrégia Casa pela realização
deste evento que, em nosso entendimento, é de grande importância,
pois, sem dúvida, propiciará mais experiências a todos.

A experiência de Araxá, como vocês podem comprovar, está toda
documentada. Não queremos, com isso, dizer que somos diferentes
ou que fazemos um trabalho maravilhoso, que já está terminado.
Desde o início da gestão, que começou em 2001, procuramos mudar
o quadro da merenda escolar em nosso Município.

Isso se tornou possível graças ao empenho e ao apoio do Prefeito,
porque depende da vontade política. O nosso Prefeito costuma dizer:
“Com educação não existe gasto, mas investimento”. Contamos com o
total apoio do Prefeito para realizar esse trabalho. A gestão de nosso
Prefeito, que foi reeleito e está na Prefeitura até hoje, começou em
2001.

Para quem não conhece, informo que Araxá é uma cidade
hospitaleira, lugar onde se avista o Sol primeiro. Ali, temos a imagem
da Secretaria Municipal de Educação.

O Barreiro, nosso cartão portal, é um convite às pessoas que não
conhecem Araxá, ou seja, elas são convidadas a visitar a cidade, pois
vale a pena.

Conforme senso recentemente realizado, a população estimada é de
90 mil habitantes. Temos 98% de urbanização, saneamento básico,
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energia elétrica e água tratada. Quanto ao esgoto, daqui a alguns
dias, estará 100% tratado.

Comer bem é um privilégio de quem vai a Araxá. Quem a conhece
sabe que dispomos de uma culinária famosa. Nossos doces e nossas
quitandas têm fama em todo o Brasil.

A rede municipal de ensino de Araxá se constitui de 31 unidades,
sendo 23 urbanas, 5 rurais, 11 Centros Municipais de Educação
Infantil - Cemeis -, 4 escolas infantis, 14 de ensino fundamental, 1 de
EJA e 2 programas extraturnos - AABB Comunidade e o CSU. Sem
dúvida, recebem também apoio, no tocante à merenda escolar.

Nos Cemeis, atendemos 1.944 crianças, 2.564 alunos do pré-
escolar e 5.677 do ensino fundamental. No total, 10.185 crianças são
atendidas hoje apenas na rede municipal.

Quanto às refeições servidas, em 2006 servimos 2.281.800
refeições. O custo médio dessa refeição para o ensino fundamental e
para a pré-escola foi de R$0,56.

Nos Centros de Educação Infantil, R$0,52, onde servimos quatro
refeições, saindo cada uma, em média, a R$0,13.

O repasse do FNDE foi, no ano passado, de R$377.673,60. A
unidade executora, que é a Prefeitura Municipal, fez o complemento
de R$588.908,78. Sem isso, é impossível fornecer merenda com a
qualidade que fornecemos e trabalhar da maneira como trabalhamos.

Quais são nossos objetivos ao trabalhar dessa maneira? Sem
dúvida, o primeiro deles é promover a saúde do educando. Isso foi
muito falado no encontro de ontem. Ouvimos atentamente os
debatedores ressaltar a importância da saúde da criança. Isso para
nós é questão fechada.

Incentivar o consumo de alimentos regionais. Essa é outra
preocupação nossa. Os alimentos são adquiridos regionalmente, no
próprio Município, de acordo com a produção da época.

Buscamos permanentemente a melhoria da qualidade,
acompanhando desde a aquisição do alimento até a feitura da comida.
Nossa nutricionista e técnica acompanham a produção do alimento
desde as hortas, como é colhido, como chega à secretaria para
distribuição e como é armazenado nas escolas. As escolas são
visitadas continuamente para se acompanhar o armazenamento do
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alimento, em que condições se encontra e como está sendo
preparado. Tudo isso é cuidado contínuo nosso, sempre de olho em
nossos objetivos.

Outro objetivo é a capacitação das merendeiras, com ênfase nos
aspectos de nutrição, higiene e alimentação saudável.

Ontem falou-se em não-capacitação das merendeiras, mas essa
capacitação não é só para as merendeiras, é para todos os
profissionais da escola. As Diretoras são também orientadas em
reuniões freqüentes, porque entendemos que, se estão ali no dia-a-
dia, elas têm de supervisionar, acompanhar, abrir geladeira, abrir
“freezer”, ver se o alimento está sendo utilizado ou não e se o
cardápio está sendo seguido.

Nossas nutricionistas fazem palestras periódicas para os pais
mostrando o porquê de uma alimentação saudável. Como vêem,
trabalhamos diuturnamente esse objetivo.

É servida uma refeição por período, tendo as escolas que se
localizam nas regiões carentes o café da manhã com pão e leite, e,
nas escolas rurais, também é servido o mesmo lanche de manhã,
assim que a criança chega. Nosso Município não é muito grande, mas
a criança viaja para chegar à escola e, muitas vezes, sai sem o café.
Assim que chega à escola, antes do início das aulas, ela recebe o
lanche.

Nos Cemeis, que são os nossos Centros Municipais de Educação
Infantil, são servidas quatro refeições diárias. Antes eram cinco,
achamos que estavam além. Então, suprimimos uma, o lanche na
manhã. Ficaram quatro: café da manhã, almoço, lanche da tarde e
jantar. O lanche da tarde se constitui de frutas “in natura”, papas de
legumes, papas e sucos de frutas nas mamadeiras. Vocês podem ver
na ilustração uma criança descascar uma banana. Isso é oferecido
sempre.

Os cardápios são preparados com muito cuidado. São balanceados
e acompanhados pela nutricionista. Procuramos variar na medida do
possível. Como exemplo, servimos arroz “cherry”, feijão mexicano,
arroz com galinha, feijão-tropeiro, entre outros.

E sempre utilizamos as frutas próprias da época, o que implica
também economia financeira. Não adianta querer usar um produto
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que não está disponível. Fica mais difícil sua aquisição.
Muitas escolas trabalham com o “self-service”. A própria criança se

serve. Como viram no vídeo, as bandejas estão prontas, montadas da
melhor forma possível.

Procuramos gêneros de melhor qualidade, como arroz, feijão tipo I,
coxa e sobrecoxa, para evitar ossos no alimento da criança menor.
Por mais cuidado que se tenha, há problemas com isso. A carne
bovina é de primeiríssima. Fazemos exigência da sua qualidade.
Quem ganhou a nossa concorrência atual foi um frigorífico de Belo
Horizonte. Nossa nutricionista veio ver a qualidade do produto, como é
o tratamento dessa carne, se há conservantes. Não usamos produtos
embutidos nem enlatados. Fazemos exceção ao extrato de tomate,
porque não é substituível em muitas receitas.

O aporte calórico e protéico é muito observado. A nutricionista tem
isso em mente, buscando sempre, como disse, coisas de boa
qualidade. Temos o queijo, o leite e os ovos, que são usados
diariamente. Usamos o queijo no macarrão ou em alguma receita
criada pela merendeira.

O teste de aceitabilidade é feito com os alunos, sempre que se vai
introduzir um novo alimento. Fazemos a pesquisa de aceitabilidade,
aceitamos sugestões do aluno, verificamos o que ele gosta e o que
não gosta. Fazíamos o caçulé, feijão com frango, mas ele não teve
boa aceitação, por isso foi suprimido. Levamos as cantineiras para
visitar cantinas de empresas para observar que não exigíamos mais
do que era devido. É bom que observem o uso do uniforme e a
organização dessas empresas.

A capacitação acontece sempre, com duração mínima de 8 horas.
Vamos realizar agora um curso pelo Senac, onde vão ter oportunidade
de aprender o que sugeriram. Vamos realizar o curso nas
dependências do próprio Senac.

A ênfase na higiene, com o preparo e a nutrição, já foi abordada. Os
temas podem ser sempre sugeridos pelas merendeiras. Quando
querem ouvir sobre determinado tema, trabalhamos para que isso
ocorra. Vamos incluir, agora, um tema que foi sugestão delas, que é o
consumo pessoal. Às vezes gastam mais do que devem. Vamos
ensiná-las como aproveitar melhor as coisas e a usar melhor os
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salários.
Degustação nos cursos e valorização profissional são outros temas.

Acho que elas crescem muito com tudo isso. A auto-estima fica lá em
cima. Temos cursos práticos, com receitas, com confecção de
cartilhas simples e funcionais. E aí entra muito a alimentação
alternativa, o aproveitamento de alimentos. Trabalhamos com a
Agenda 21 para combater o desperdício. Podemos dizer que o nosso
desperdício é mínimo, porque trabalhamos diuturnamente com isso.

Temos parcerias com a Emater, e elas são muito importantes,
porque nos ajudam muito na implementação das hortas escolares.
Contamos com o apoio dos técnicos que orientam o plantio e a
manutenção. Eles nos orientam com palestras, principalmente na
zona rural, onde as pessoas não têm sensibilidade de plantar.

Às vezes, as pessoas compram o que podem produzir e levam para
o campo. Por isso fazemos muitas palestras, principalmente na zona
rural.

Atividades pedagógicas.
Temas transversais.
Estudos de química, física, biologia, matemática, medição de

canteiros, de áreas. Tudo é utilizado.
Pesquisas. Todas as escolas possuem oficinas de informática. Até

na zona rural temos essas oficinas. Podemos estabelecer
comunicações com a zona rural por meio do MSN. As escolas
possuem computadores.

Feiras.
Oficinas. A comunidade, os pais também participam dessas oficinas.
Nessa escola rural que trouxe como exemplo, a Escola Municipal

Eunice Weaver, fizeram, recentemente, o biofertilizante, com o apoio
da Emater. Esse biofertilizante é utilizado nos programas Pró-Horta e
Limpando e Produzindo, que existem em Araxá. A Prefeitura isenta do
pagamento do IPTU os proprietários de lotes vagos, desocupados.
Esses lotes são destinados a aposentados que têm intenção de
cultivá-los. Então, 90% da produção pertence à pessoa que está
cultivando a área. A Prefeitura destina os 10% restantes a uma
entidade assistencial. Em Araxá existem muitos lotes produzindo
verduras em abundância, onde é utilizado o biofertilizante, além do
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composto orgânico que está sendo produzido nessa escola. Esse
composto surgiu nas aulas de Ciências. Existe também a multimistura,
que muitos conhecem e que está sendo distribuída entre as entidades
assistenciais. Tudo isso é supervisionado pela Emater e pela
Secretaria de Desenvolvimento Rural de Araxá.

Essas fotos são da Escola Municipal Eunice Weaver. Vemos o
preparo de canteiros. Nessa Escola também existe um pomar que
está quase produzindo frutas, porque foi iniciado em nossa gestão. O
pomar está lindo, maravilhoso. As crianças terão frutas frescas na
merenda. No pomar e nos canteiros a multimistura é utilizada. A
irrigação é por gotejamento. A horta é linda.

Esta é outra foto da Escola, em que vemos as crianças cuidando do
pomar e da horta.

Outro dado importante é aquisição de um tempero pronto da
Fundação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá - Fada -,
desde 2005. Adquirimos 400kg mensais desse tempero para a
merenda escolar. Comprovamos que houve redução de perdas e
melhor aproveitamento de tempero porque, como comprávamos o
alho e o sal, havia um grande desperdício. Compramos o tempero
pronto. A renda é encaminhada à Fundação, que faz atendimentos
pessoais em fisioterapia, braile, Libras, esportes, culinária, atividades
desenvolvidas em nossa cidade pela referida Fundação.

Temos também a Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros
de Araxá - Asshorgran. Começamos a comprar dela como incentivo,
porque faziam parte do Pró-Horta. Hoje é auto-suficiente, participa da
licitação, não precisa mais de apoio diferenciado porque caminha com
suas próprias pernas. Compramos 2t por semana. Os produtos são
aqueles lá, além das frutas que também são licitadas para a nossa
merenda.

A sua produção mensal é de 250t, e 24% é para o nosso consumo.
A nutricionista está integrada a essa associação.

Estas são as fotos das verduras que são enviadas pelos
hortifrutigranjeiros.

Dispomos de um conselho, indispensável, muito atuante e
participativo, que promove visitas às escolas, empenha-se nesse
trabalho e realiza relatórios. O nosso conselho é “nota mil”, pois
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incentivamos e apoiamos o seu trabalho. Vale a pena trabalhar com
ele, que se preocupa com a qualidade dos alimentos, com as
vendinhas nas escolas, com o repasse e com a documentação e que
analisa realmente todos os documentos.

Essa é uma visita realizada por seus integrantes.
A atuação da nutricionista é importantíssima. Ontem participamos do

debate e cumprimentamos a Casa pelo projeto que tramita, para que
sejam nomeadas nutricionistas, figura indispensável, pois, sem esse
profissional, dificilmente conseguiremos realizar esse trabalho.

Esta é a foto da nutricionista em visita às hortas.
A avaliação nutricional foi realizada agora em 2007. Foram anotados

os pesos e as medidas das nossas crianças.
Dispomos de dietas especiais. Para isso, não é necessária uma

cozinha especial e diferenciada, mas um acompanhamento, pois há
poucas crianças.

Trabalhamos, principalmente, com o combate à obesidade, que é
um problema nacional. Há também crianças anêmicas e com baixo
desenvolvimento e peso. Tudo isso é trabalhado por meio de dietas.
Os resultados são, sem dúvida alguma, uma alimentação de
qualidade, o uso dos produtos regionais, merendeiras mais bem
preparadas, transparência na execução do programa e as vendinhas
nas escolas.

Isso também resultou no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda
Escolar, que recebemos em 2005 e em 2006.

Essa é a experiência que gostaríamos de transmitir a todos, com
votos de que realmente tenhamos contribuído para a melhora das
suas cidades. Muito obrigada. Bom-dia.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a apresentação
de “slides”.

O Sr. Presidente - Obrigado, Secretária. Com a palavra, a Sra.
Gisele Cristina Teixeira, nutricionista da Secretaria Municipal de
Educação de Pedra do Indaiá, que disporá de 20 minutos para a sua
exposição sobre o tema “Experiências de gestão da alimentação
escolar”.

Palavras da Sra. Gisele Cristina Teixeira
Bom-dia a todos os presentes. Com muito prazer, nós, da equipe do
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Setor de Alimentação Escolar e do CAE do Município de Pedra do
Indaiá vimos participar deste evento sobre alimentação escolar como
estratégia de segurança alimentar e nutricional porque acreditamos
que, com esta iniciativa, cria-se um espaço para discutirmos e
trabalharmos as idéias. Temos certeza de que os maiores
beneficiados com os resultados dessas discussões serão os alunos.

Falar do PNAE é sempre prazeroso para o profissional que atua
diretamente na área de alimentação. Temos sempre de abrir um
espaço para expor as pessoas que realmente são importantes na
gestão desse Programa.

O Município de Pedra do Indaiá dispõe do Setor de Alimentação
Escolar, que há oito anos é coordenado pela Solange. Falarei em meu
nome e no da Solange, pessoa fantástica e competente, que trabalha
com uma responsabilidade e compromisso acima do normal. Esse é
justamente o diferencial do nosso trabalho.

Por ser o nosso Município muito pequeno, com aproximadamente
3.700 habitantes, a rede municipal de educação conta com 481 alunos
e 3 escolas. Duas delas localizam-se na zona rural. Dispomos
também de uma creche para o atendimento de 35 crianças.

Esse pequeno Município vem mostrando que é possível executar o
programa com qualidade em qualquer canto do Brasil em que as
pessoas tenham disposição para trabalhar com seriedade,
honestidade, dignidade e cidadania.

Temos uma experiência muito boa com a nossa gestão participativa.
Fomos vencedores do Prêmio Gestor 2005, na categoria Região
Sudeste. Somos novamente vitoriosos do prêmio em 2007, categoria
ainda não revelada, que será entregue no dia 25. Isso traz muito
orgulho para o profissional e para toda a população porque nossa
gestão é participativa.

O PNAE, ao desenvolver as políticas de qualidade alimentar e
nutricional, possibilitará uma melhora na qualidade de vida de uma
parcela expressiva da população. Um percentual de 22% dessa
parcela da população está sendo atendido por esse programa, sendo
que essa é uma população de risco porque envolve crianças e
adolescentes. O mais importante é que o Programa pode contribuir
para uma melhor aprendizagem do aluno e também para a melhoria
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da alimentação deste. Isso é fundamental quando falamos de alunos
que são residentes nas regiões mais carentes do Brasil.

Quando falamos sobre regiões carentes, temos que abrir nosso
leque e pensar em alternativas que não só o Norte e o Nordeste. A
merenda escolar significa a principal refeição do dia para 50% dos
alunos da Região Nordeste e para 56% da Região Norte. As Regiões
Norte e Nordeste são extremamente beneficiadas quando o Programa
é efetivo, o que muitas vezes não acontece. No nosso próprio
Município deparamos com crianças nessa situação na zona rural, nas
periferias e nas favelas. Temos que entender e integrar essas
crianças das áreas de risco ao Programa e fazê-lo valer
principalmente para elas.

O direito à alimentação é universal, sem nenhum tipo de privilégio.
Num País em que a desigualdade social é marcante, é preciso
trabalhar com critérios de base. Às vezes é necessário ter um olhar
mais profundo para a zona rural e um cuidado especial com a favela e
com a periferia. O cuidado do gestor e da equipe que trabalha esse
Programa é o diferencial.

A alimentação escolar é muito importante e, se for realizada com
qualidade, teremos o Programa funcionando como uma ferramenta
fundamental para a segurança alimentar. Para nós, nutricionistas, é
uma grande oportunidade de trabalhar a adoção e a recuperação de
hábitos alimentares saudáveis.

É justamente por entender a importância desse Programa e
sabermos, a partir de nossa vivência, que ele só funciona com a
participação de todos, que optamos pelo modelo de gestão
participativa. Esse modelo é concebido nas idéias de Pedro Demo,
que diz que o princípio da responsabilidade cria para o cidadão o
dever ético de participar na tomada de decisão.

Resolvemos fazer a gestão participativa pelo desejo de democratizar
o Programa. Definimos como meta para o Setor de Alimentação
Escolar desenvolver ações para alcançar grande parte da população e
possibilitar que as pessoas conheçam, participem e contribuam de
forma responsável para as ações de execução do PNAE.

O primeiro objetivo é promover o controle social, por meio do
fortalecimento do CAE nas ações de execução do Programa Nacional
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de Alimentação Escolar. O controle social constitui um tema histórico
na formulação de todas as políticas públicas do Brasil e caracteriza-se
justamente pela participação popular nas instâncias do poder público.
Desse modo, torna-se um instrumento necessário e indispensável à
eficácia de todos os direitos que são positivados na lei, incluindo-se o
direito à alimentação. É a participação da sociedade civil como agente
responsável do processo que vai permitir ao cidadão exercer sua
responsabilidade social, fiscalizando e avaliando o desempenho do
Programa. Não existe gestão eficiente e de qualidade no Programa
Nacional de Alimentação Escolar se não houver a participação atuante
do Conselho de Alimentação Escolar, que tem de ter autonomia e ser
parceiro em todas as ações.

O segundo objetivo é estimular o desenvolvimento local. Esse é um
tema que tem sido discutido, e muita coisa foi dita ontem sobre o
incentivo à agricultura familiar. O que temos a dizer sobre esse
objetivo é que, com o processo de descentralização da execução do
Programa, os recursos financeiros passaram automaticamente para
as contas da entidade executora. Isso não só possibilitou ao
nutricionista elaborar um cardápio de acordo com o hábito alimentar,
respeitando a cultura local, mas também criou a possibilidade de se
realizarem as compras dos gêneros que compõem os cardápios do
próprio Município, o que gera renda. No nosso caso, compramos do
pequeno produtor; geramos, assim, renda para a agricultura familiar.
Outros Municípios vão comprar do sistema de cooperativa e até
mesmo do próprio comércio local, desde que ele se enquadre nas
especificações da licitação. Em Pedra do Indaiá, por exemplo, um
Município muito pequeno, muitas vezes não podemos comprar
gêneros de estoque no próprio Município, porque não vamos pagar
um preço acima do de mercado. Nosso “per capita” é R$0,22, e
contamos com a vantagem de ter um gestor muito sensível ao
Programa. Esse valor é 100% complementado pela Prefeitura.
Trabalhamos com um “per capita” bem maior, e temos uma
alimentação extremamente diferenciada; todavia, não é pelo fato de
haver essa complementação que podemos gastar esse dinheiro de
forma irresponsável ou inadequada.

O terceiro objetivo é implantar uma política de valorização pessoal
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das merendeiras. Muito se fala na capacitação da merendeira e na
importância que ela tem. Sabemos que é o profissional que, no dia-a-
dia, prepara a alimentação escolar. Sabemos das suas
responsabilidades não só com relação ao preparo das refeições, mas
também porque existe um padrão de qualidade higiênico-sanitário
muito rígido com os locais destinados ao preparo da alimentação. O
que pensamos, então? Já que esse profissional é tão cobrado, vamos
dar algo em troca, que é justamente essa valorização. E é uma
valorização enquanto pessoa, das necessidades de melhorar sua vida
e levar o reflexo dessa melhora para o seu trabalho, o que é algo
fundamental.

Outro aspecto que temos de levar em consideração, ao falarmos de
merendeira, é que ela é a profissional mais próxima do aluno. Se
quero informações sobre ingestão alimentar, consumo, aceitabilidade,
ela tem capacidade de me fornecer esses dados. Se quero tornar
esse profissional um educador nutricional, incentivando e estimulando
o consumo da boa alimentação, também posso fazê-lo, desde que
devidamente qualificado e treinado para tal. É um profissional a quem
temos de estar sempre atentos.

Outro objetivo é implantar o projeto da melhor horta escolar, em
parceria com a Emater. Todas as escolas do Município já contavam
com a horta escolar, mas daquela forma: tinha-se a horta.

Em 2005, o Setor desenvolveu um projeto para contribuir para a
melhora da horta escolar, em parceria com a Emater, que
disponibilizou sua assistência técnica especializada, garantindo a
qualidade da horta em produtividade, plantio e cultivo. A parceria com
a Emater e também com o pequeno produtor, que participa ativamente
desse projeto da horta escolar, é muito interessante. Mesmo
vendendo para nós, o produtor rural se dispõe a trabalhar junto ao
projeto da melhor horta escolar, porque ele entende e vive disso.

A horta escolar tem outro aspecto que muitas vezes passa
despercebido: é a interação entre a criança e o meio ambiente. Essa
relação pode melhorar o discernimento da criança em relação à
consciência ecológica, ao respeito à natureza e a valores ambientais
que temos de incutir na população, porque passamos por um
momento sério e grave. As coisas têm de ser avaliadas e aproveitadas
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da melhor maneira possível, porque sabemos que, quando a criança
trabalha a prática do cultivo da horta, estende essa relação para a
adoção de hábitos alimentares saudáveis. Cria-se uma ponte. Facilita-
se o trabalho de educação nutricional.

Ampliar o programa de assistência nutricional, intensificando a
criação de parcerias para um cuidado integral da saúde da população
infantil e jovem do Município. Esse trabalho de assistência nutricional
começa, quando o Município abre espaço para o profissional da
nutrição. É muito difícil falar em assistência nutricional sem o
profissional respectivo. Não sou do Município de Pedra do Indaiá, mas
trabalho há cinco anos como nutricionista de um Município com 3.700
habitantes. Ele está saindo na frente de muita gente. Se o Setor de
Alimentação Escolar, por intermédio da Solange, exige a nutricionista,
se posso, contrato essa profissional. Se ela diz que é necessário
comprar do pequeno produtor, compro. A coisa tem de chegar pronta
para o gestor, que tem de estar sensível e entender o porquê de se
fazerem as coisas.

Além de a assistência nutricional trazer em primeiro lugar o
profissional da nutrição, não pode criar limites para o trabalho desse
profissional. A assistência nutricional para a alimentação escolar não
se resume apenas na elaboração de cardápio saudável, treinamento
de pessoal e educação nutricional. A nutricionista pode fazer mais
pela população infantil. Deve avaliar, traçar um perfil nutricional,
acompanhando o crescimento e o desenvolvimento dessa criança.
Nesse processo, fazemos muitos questionamentos.

Neste ano, um resultado me deixou extremamente preocupada: as
crianças estão entrando na escola com baixo peso e risco de baixo
peso. Existe uma fragilidade no cuidado da criança até os 5 anos de
idade. Não posso permitir que essa criança chegue à escola para ser
educada nutricionalmente, para receber uma complementação
alimentar por meio do Programa sem saber o porquê de seu quadro
nutricional. Preciso chegar ao problema e saber onde está falhando o
acompanhamento dessa criança, se é na saúde, na assistência social
ou na família, se a família não busca a ajuda necessária. Temos de
criar parcerias para resolver esse problema. Junto à Secretaria
Municipal de Saúde, realizamos exames complementares das
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crianças em risco nutricional. Um médico vai atendê-las e fazer o
cuidado direto com a criança e a mãe. Temos de estar atentos à
dimensão do que podemos trabalhar na merenda, na alimentação
escolar.

Quando passamos a ver a criança como um ser que tem suas
necessidades, mas que também tem suas possibilidades, crescemos
muito, mas queremos mais. Hoje não queremos só saúde, mas um ser
social, identificando as crianças que estão em risco familiar.
Queremos o Conselho Tutelar como parceiro, porque, na eventual
existência de risco para a criança, saberemos aonde encaminhá-la, o
que fazer.

Então, temos de aproveitar o espaço da escola, que é um espaço
educacional, e desenvolver nessa criança todas as suas
potencialidades. Precisamos ter esse cuidado, saber olhar, saber
perceber o que os alunos, o que as crianças do Município querem.
Não é só achar que fizeram um cardápio lindo, maravilhoso, e que
está tudo bem. Invista no que acontece em seu Município, com sua
população, e você fará muito mais por esse Município.

Relativamente à metodologia, citarei algumas ações; não discutirei
muito, pois fica repetitivo, e o prazo se esgotará. (- Lê:)

“Implantação do calendário mensal de reuniões para o CAE, para
análise de cada parcela da prestação de contas, agendamento das
visitas técnicas às escolas e discussão dos demais assuntos
relacionados com a execução do PNAE”. Se recebemos o recurso do
FNDE em 10 parcelas, por que esperar o fim do ano? Por que esperar
fevereiro para avaliarmos essa prestação de contas? Em nosso
Município, o Conselho se reúne mensalmente - às vezes até mais -,
porque é extremamente atuante e analisa cada parcela. No final do
ano, já sabe tudo o que foi feito, tudo o que aconteceu, e tem
melhores condições de fazer seu parecer conclusivo, de expor as
dificuldades, de identificar alguma falha a tempo, porque não adianta
identificar uma falha da atual gestão no dia 28 de fevereiro do ano
seguinte.

Sobre o agendamento de visita, é importante que o Conselho vá à
escola. O Conselho tem de avaliar se a merenda é boa, se sua
temperatura é adequada, se o sabor está adequado, se o tempero
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está adequado à criança. Como a merendeira trabalha o
armazenamento desse produto? Ele está correto? Ela usa touca? Ela
usa o avental? Ela está de uniforme? Ela está de bota? Tudo isso tem
de ser avaliado. Muitas vezes, quem participa das reuniões do
Conselho é a Solange, porque tenho outro trabalho e só vou ao
Município uma vez por semana. Nas reuniões, sentamo-nos e
discutimos. Como resolvemos o problema da alimentação escolar?
Por meio de ofício enviado ao gestor público. Temos de lembrar que o
CAE é um órgão deliberativo. Ele tem poder. Se não acreditarmos no
poder da população, nunca sairemos de onde estamos. Invista na
capacitação do Conselho, mas invista no trabalho de qualidade que
cada Conselheiro pode ofertar.

As metodologias são muito parecidas com as de Araxá. Gostaria de
fazer uma menção à prestação de contas compartilhada. Conforme
afirmei anteriormente, o CAE avalia a prestação de contas, ou seja, os
repasses do recurso, mensalmente. Em dezembro, o CAE, juntamente
com o Setor de Alimentação Escolar, faz o que chamamos de
prestação de contas compartilhada. É quando convocamos a
sociedade para ver o que foi recebido, o que foi gasto, como foi gasto,
as ações que foram executadas pelo Programa, pelo Setor, e as
ações futuras.

Acho que o mais importante agora é falarmos um pouco sobre os
nossos resultados. (- Lê:)

“Participação mais efetiva do CAE. Melhor relacionamento e
comprometimento das merendeiras. Construção do perfil nutricional
dos alunos da rede municipal através da aferição das medidas
antropométricas e proposta de ampliação e aperfeiçoamento da
assistência nutricional. Maior comprometimento dos pais e dos alunos
com a alimentação saudável. Maior participação da comunidade na
execução do PNAE. Maior transparência das ações do Setor da
Merenda Escolar.”

Os autores são a Solange, coordenadora, e eu, nutricionista.
Deixo-lhes a mensagem da gestão participativa, dizendo-lhes que é

possível, sim, dividir responsabilidades e somar resultados.
Falarei a respeito de José de Castro, da importância desse homem

na construção do debate sobre a fome, sobre a multicausalidade.
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Trata-se de uma pessoa que não pode ser esquecida. Muito obrigada.
- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a apresentação

de “slides”.
O Sr. Presidente - Obrigado, Gisele. Com a palavra, a Sra. Maria

Floripes da Silva, Diretora da Escola Estadual Marechal Castelo
Branco, em Uberlândia, que disporá de 20 minutos para a sua
exposição sobre o mesmo tema.

Palavras da Sra. Maria Floripes da Silva
Primeiramente, agradeço a Deus por estarmos aqui neste momento

tão importante, tão rico. Na pessoa do Deputado João Leite,
parabenizo a Assembléia Legislativa. Bom-dia.

Todo projeto nunca é acabado, está sempre num processo, sempre
caminhando - o que não é fácil -, tem seus altos e baixos, que são
avaliados por nós.

O nosso projeto é Alimentação Saudável - Uma Ação pela
Qualidade de Vida. Minha escola possui 1.016 alunos, em dois turnos,
divididos em 30 turmas, num bairro que fica no meio da cidade, e não
na periferia.

Ali está a nossa fachada; é uma escola que precisa de reparos, por
isso, estamos sempre encaminhando planilhas. (- Lê:)

“Semeia um pensamento e colherás um desejo; semeia um desejo e
colherás uma ação; semeia a ação e colherás um hábito; semeia o
hábito e colherás o caráter” (Tihamer Toth).

“Os alimentos, quando ingeridos, transformam-se na energia
geradora de pensamentos e emoções.”

Falarei rapidamente dos objetivos gerais; caso contrário, o projeto,
em si, ficará sem explicação. (- Lê:)

“Proporcionar aos alunos uma alimentação saudável, com especial
referência aos nutrientes encontrados nas cascas dos alimentos;
fornecer uma alimentação de bom valor nutricional, de custo módico e
de grande oferta.

Objetivos específicos: disponibilizar a alimentação de forma criativa,
com qualidade e diversificação, para ser bem aceita pelos alunos” -
não adianta fazermos uma merenda que não seja consumida por eles
-; “inserir no cardápio da escola, por exemplo, a moringa, árvore nativa
da Índia, dando ênfase ao benefício proporcionado por esses
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alimentos; sensibilizar os alunos acerca da fome no mundo e do
desperdício dos alimentos, além de mostrar-lhes, na prática, como
podemos aproveitá-los; praticar alimentação alternativa; trabalhar a
transdisciplinaridade; estimular nos alunos o prazer pela pesquisa” -
também trabalhamos com os pais, indiretamente, por meio dos
alunos, que têm grande envolvimento nesse momento -; “aceitar o
novo, o diferente e o alternativo; ministrar aulas práticas com a
participação dos alunos, dispondo de receituário com alimentos
alternativos, objetivando tornar esse tipo de alimentação extensivo aos
seus lares.” Trabalhamos com os alunos e, às vezes, com alguns pais,
para atingirmos o nosso objetivo final.

“Justificativa: tendo em vista o estudo de casos observados pela
Equipe de Saúde Escolar, sentimo-nos no dever de ofertar aos alunos
uma alimentação variada e equilibrada, auxiliando na prevenção e no
controle de doenças, dispondo de alimentos alternativos mais
exeqüíveis, do ponto de vista econômico, com base no princípio de
sua utilização racional, de forma a respeitar os paradigmas que regem
a preservação da natureza, não obstante conscientizá-los sobre o
sentido prazeroso dessa atividade, bem como seus reflexos na
dignidade do ser.

Com base no exposto, fez-se necessário o desenvolvimento de um
projeto de educação nutricional, visando à prática de inserção de
alimentos alternativos na alimentação escolar.”

Esse é um desenho da moringa, árvore nativa da Índia, feito por um
aluno nosso das Fases I e II. Em nossa escola, como não temos um
espaço grande, plantamos em um corredor uma moringa, que não é
pequena, cheiro-verde e couve. A nossa colega de Pedras do Indaiá
disse que os alunos chegam à escola com baixo peso. A moringa tem
o grande papel de prevenir a desnutrição. Não vou entrar em maiores
detalhes, mas vocês podem consultar a internet e o “site” da escola.

Esta é a folha desidratada da moringa, bastante utilizada na
alimentação, pois pode ser colocada em vários alimentos, como em
omeletes. Esta é a fava, também comestível, e a semente. Portanto
essa planta tem vários nutrientes.

Temos uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia.
Aliás, é a única escola da Superintendência Regional da Uberlândia
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que possui parceria com médicos, que trabalham com estagiários na
prevenção. Trata-se de um grande benefício da escola. São três
médicos, que acompanham a alimentação, conforme o projeto que
estamos implantando há quase um ano.

Também temos parceria com o ABC Algar, um projeto de
investimento social do Grupo EmCantar, que participa de vários
eventos, e com o Projeto Educando, quando introduzimos o
reaproveitamento dos alimentos.

Primeiramente, oferecemos um curso às merendeiras, ou melhor, às
Auxiliares de Serviços Gerais, pois no Estado não há concurso
específico para merendeiras.

Há uma rotatividade das Auxiliares de Serviços Gerais. Nos dois
anos últimos, elas continuaram, mas nunca permanecem as mesmas.
Todas as Auxiliares de Serviços Gerais da escola fizeram um curso de
reaproveitamento de alimentos, trabalhando com eles na Cozinha
Brasil, que é do Sesi, a qual toda cidade deve ter. São aquelas
cozinhas itinerantes. Todas fizeram o curso em horário extraturno e
ganharam o livro de receitas, que é excelente para trabalhar. Além do
curso oferecido pela superintendência, em que a Heloísa e a Mirna
trabalham muito com auto-estima, dentro dos vestiários e tudo o mais.

O que é alimentação? Não podemos usar muita coisa. Temos as
verduras e aproveitamos tudo. Desculpem-me as outras escolas, que
sempre têm um complemento, mas trabalhamos com um milagre,
apenas com os R$0,22. Não temos complemento. Se um dia fazemos
uma vitamina em que, por exemplo, colocamos banana, bolacha e
leite, no outro dia fazemos bolo da casca de banana, que é muito
nutritivo e os alunos adoram. Temos o macarrão ao molho de
melancia, que é saudável, pois não leva o extrato, e sim o próprio
tomate. Uma melancia dá para os dois turnos. No dia seguinte,
fazemos a famosa farofa de verduras, aproveitando a parte branca da
melancia. Nada se perde. (- Lê:)

“O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que
estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, porém
construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o
destino.”

Em 2000, uma professora chegou à escola com a muda da moringa.
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Plantamos quase sem expectativa e começamos a trabalhá-la com os
alunos do ciclo inicial de alfabetização. Hoje os meninos estão
terminando a 8ª série. Na época, fomos para a Feira do
Conhecimento, que é regional e promovida pela Aciub, em Uberlândia.
Nela os alunos foram premiados pelo trabalho com a moringa, que
realmente tem alto valor em vitaminas. Ainda temos muito que
aprender sobre ela. Temos ainda o famoso piquenique. Na hora do
recreio, principalmente à tarde, conversamos com os alunos para que
não levem guloseimas. A Zeneida, que é eventual, faz esse trabalho
comigo.

Então, o que fazemos? A Zeneida incentiva dizendo que, em vez de
trazer um pacote de pipoca, deve-se levar uma banana. Há mesas
debaixo das árvores, onde as crianças vão fazer o famoso piquenique.
Faz-se a troca de um pedaço de banana por um de maçã. Ficamos
nesse piquenique.

O barzinho, ao qual não vou me ater muito, visto que existem
polêmicas, foi discutido aqui. Desde fevereiro e março, já não se
vendem mais as guloseimas no barzinho. Então, temos lá uma
alimentação; às vezes, ganhamos alface e cenoura para fazermos um
sanduíche natural. Podemos também fazer uma vitamina natural,
porque fica mais barato, acessível e saudável. Para dizer a verdade, a
única coisa que não conseguimos tirar do barzinho foi a famosa
balinha. Penso que há um pouco de comodismo nosso, pois a bala
serve de troco, mas já não se vendem pirulitos nem outras
guloseimas.

É fácil? Não. Houve época em que as crianças nem chegavam
perto, mas depois veio o hábito e o costume. Como todo projeto, esse
também não foi fácil. Temos a famosa macarronada ao molho de
melancia que um turno aceitou e outro não. No outro dia, repetimos a
macarronada para ver se havia aceitação. Então, vamos indo, mas, na
maioria das vezes, estamos fazendo, refazendo e melhorando o
projeto. Contamos com a equipe do EmCantar, do Projeto Educando,
que coordena o trabalho de reaproveitamento de alimentos e sempre
avalia as ações.

É muita coisa, e nos perdemos. Estava muito preocupada com o
tempo e poderia até falar e mostrar mais. De qualquer forma, deixo o
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“site” da escola, pois alguém poderá querer algo sobre a moringa ou
qualquer outra coisa.

De público, agradeço à Universidade Federal de Uberlândia a
parceria que temos com os médicos. Digo que é uma obra de Deus
eles estarem no nosso caminho. Vamos assistir a um pequeno vídeo
que foi feito por nós e pelas nossas orientadoras, já que editar um
ficaria caro. Então, é tudo nosso: são nossas batalhas e pedidos.
Queremos mostrar aqui o nosso trabalho. Durante o vídeo, falarei
alguma coisa.

Esse é o nosso recreio. Esse é o macarrão ao molho de melancia.
Quero fazer um pedido à Valéria: precisamos trocar os pratos, que
devem ser de inox ou vidro. Ao chegarem às suas casas, eles contam
para os pais sobre a alimentação. Depois, o pai me pergunta como é,
por exemplo, o famoso bolo de casca de banana. Nesse macarrão
não contém extrato - e não tenho nada contra o extrato, pelo contrário.

Esta farofa ficou com gosto de melancia, porque aproveitamos
aquela parte dela. Esta aí é uma oficina para mães e alunos. Aí temos
um piquenique. O vídeo está baixo. Acho que não vai dar tempo de
terminar. Aí havia também as fotos do fórum do Projeto Educando, em
que o pessoal comprou o material e fizemos o lanche do fórum para
500 pessoas, que ficou na faixa de R$400,00. Além de ser nutritivo, é
também mais barato. Se sobrar tempo, depois passaremos o resto.

Que Deus ilumine a todos! Que Deus os abençoe! Um beijo no
coração de cada um. Muito obrigada pela atenção.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a apresentação
de “slides” e a exibição de vídeo.

O Sr. Presidente - Obrigado, professora. Os participantes receberam
um apanhado das propostas já apresentadas pelos participantes do
ciclo de debates, mas ainda se pode apresentar propostas na ante-
sala do Plenário, que serão, depois, encaminhadas à Mesa. Com a
palavra, a Sra. Isabel Cristina Silva Lima, Chefe do Serviço e
Administração da Secretaria Municipal de Educação de Varginha, que
disporá de 20 minutos para sua exposição sobre o mesmo tema.

Palavras da Sra. Isabel Cristina Silva Lima
Bom-dia a todos. Cumprimento o Presidente, Deputado João Leite,

autoridades e demais presentes.
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Nós, da Mesa, e os participantes deste ciclo temos ouvido, ao longo
destes dias, relatos diferenciados e relevantes propostas, como novas
perspectivas dos Municípios, todos em busca de maior eficiência e
qualidade dos serviços prestados.

No caso do Município de Varginha, o eixo é a terceirização da
merenda escolar. É sobre esse assunto que falarei a vocês.

Varginha está situada no Sul de Minas, com aproximadamente 120
mil habitantes, e tem, no âmbito municipal, 36 escolas que atendem
12.215 alunos.

Em 2001, quando a então Secretária de Educação Raquel Maria
assumiu a Pasta, sempre pensando na boa qualidade da alimentação
e, sobretudo, com a missão fundamental de buscar a superior
qualidade do ensino com excelência em todos os níveis, detectou
dificuldades em relação à alimentação escolar do Município. Percebeu
que havia elevada canalização de atenção por parte dos gestores e
demais responsáveis pelas escolas para os assuntos e os problemas
relacionados à alimentação escolar. E isso era prejudicial aos seus
fins primordiais, que é a educação.

Notou a falta de recursos e utensílios adequados, desvios de
insumos, manipulação inadequada dos alimentos, falta de controle,
problemas com fornecedores e desabastecimentos, desequilíbrio em
projeção, o que levava a desperdícios.

Com isso, começou-se a pensar em alternativas para resolver os
problemas, e um deles foi terceirizar os serviços. Em 2002 e 2003,
após se detectarem todas as dificuldades, iniciaram-se os estudos
para viabilizar a terceirização.

Foram trocadas idéias com os gestores, com o CAE e com a
administração. Iniciamos a visita dos membros da administração e do
CAE a Municípios que já haviam terceirizado a merenda. Visitamos
cidades de São Paulo e do Paraná. Em seguida, iniciamos análise
para elaboração do edital de licitação, que é de suma importância
para quem quer terceirizar serviços. Nele têm de constar todas as
possibilidades, como mão-de-obra centralizada, descentralizada,
número de nutricionistas, valor calórico dos cardápios, formas de
fiscalização, papel do executor e do contratado.

Abrimos o processo licitatório no final de 2003 e, depois de seguir
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todos os trâmites legais, a empresa contratada iniciou os serviços. Em
2004, houve a implantação do serviço em Varginha. Iniciamos o
trabalho nas escolas urbanas e rurais, deixando para uma etapa
posterior as creches. Como tudo que é novidade traz resistência, no
início exigiram-se encontros de capacitação e socialização de
informações. Houve, por parte de alguns gestores de escolas que
tinham o poder das cozinhas, bastante resistência. Por parte das
cantineiras contratadas e das efetivas, que eram em grande número,
houve muita resistência porque tinham medo de perder o local de
trabalho de tantos anos.

Diante disso, todos os questionamentos eram trazidos e eram
discutidos. Essa mão-de-obra contratada era grande em nosso
Município, mas foi absorvida pela empresa terceirizada. Sentamo-nos
e conversamos com as empresas para que contratassem essas
pessoas. Então, em 2005, as escolas urbanas e rurais já estavam
adaptadas ao novo serviço. Em 2005, já estávamos adaptados à nova
realidade. Por isso, iniciamos o processo de terceirização nas
creches, hoje chamadas Centros de Educação Infantil. Neles, o
número de funcionários estava defasado e havia problemas com a
higienização e esterilização dos utensílios. De novo, repetiram-se os
problemas anteriormente citados, que também foram superados aos
poucos. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas foram sanados.

O resultado é que, após a terceirização, os problemas intestinais nos
bebês acabaram. Isso chamou a atenção de todos nós.

Em 2006-2007, com todos os serviços terceirizados, pudemos
implementar os benefícios da terceirização em nosso Município. São
eles: higienização perfeita, cantineiras com uniformes completos,
unhas cortadas, sem esmalte e adornos, capacitação continuada no
preparo dos alimentos, normas de vigilâncias seguidas, como
refrigeração e corte de palhas de aço e vassouras, aumento dos
profissionais na cozinha, correção do quadro, principalmente na zona
rural, que tinha apenas uma funcionária para as duas funções,
cardápio adequado e seguido. Antes, o cardápio não era seguido. Os
gestores sabem que nem sempre é possível segui-lo porque às vezes
faltam alimentos.

Retornando, aumento de nutricionistas que atendem às unidades
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escolares. Hoje temos, além da nutricionista do Município, mais quatro
da empresa. Não temos problemas para aquisição de gêneros
alimentícios. Antes, tínhamos problemas nas licitações e havia o risco
de se comprarem gêneros de má qualidade. Há uma educação
alimentar, por meio de teatro, para alunos, pais e profissionais. A mão-
de-obra é especializada. Há um controle microbiológico diário da
merenda, por meio de coletas de amostras, bem como prevenção,
controle, manutenção, reposição imediata de utensílios, equipamentos
e disponibilização de utensílios para nossas novas unidades. Há uma
supervisão técnica diária realizada por nutricionistas.

A Prefeitura passa de gestora a fiscalizadora do programa. Existe
melhor controle porque temos uma visão global. Existe também uma
padronização dos serviços. Houve absorção da mão-de-obra existente
e contratação de mão-de-obra faltante, gerando empregos para o
Município, especialmente para a zona rural.

Podemos constatar os serviços relevantes prestados às crianças, a
quem tudo deve-se voltar, porque são as maiores interessadas.
Temos um cardápio balanceado, um teste de aceitabilidade do
cardápio pela criança, a adaptação dos cardápios aos hábitos
alimentares regionais e culturais do Município, pessoal qualificado no
tratamento dado à criança durante as refeições, desenvolvimento de
programas de alimentação escolar por meio de arte dramática, teatro
de bonecos e fantoches, formação de bons hábitos alimentares.

Nas escolas que tinham poder aquisitivo maior a demanda era
pequena. Hoje verificamos um aumento significativo de crianças que
se alimentam nas escolas. A criança “come com os olhos”. Se
oferecermos uma alimentação saudável e bonita, chamaremos mais
sua atenção.

Temos um cardápio diferenciado para alunos com necessidades
especiais. Por exemplo, se na escola existirem crianças diabéticas ou
com anemia, conversamos com a empresa, com a nutricionista, que
monta um cardápio diferenciado para essas crianças.

Não podemos deixar de citar que hoje existem entregas de carnes
semanais. Diariamente recebemos hortifrutigranjeiros. A entrega de
leite é feita nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras.
Recebemos frutas variadas uma vez por semana. As cantineiras e
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merendeiras recebem treinamento de seis em seis meses. A empresa
nos repassa relatórios uma vez por semana. Tudo isso é benéfico,
porque traz qualidade.

Existem benefícios e desafios. Os desafios são grandes no que diz
respeito a investimentos. O custo não é tão barato assim. O valor por
aluno, ao dia, é de R$2,52, com desjejum e almoço. Nas creches o
valor foi fechado em R$3,70, com quatro refeições: desjejum, almoço,
lanche e jantar. Nos berçários são cinco refeições: mamadeira,
almoço, mamadeira, lanche e jantar.

É preciso haver fiscalização constante do Executivo e do CAE. Ficou
mais fácil porque passamos de executor a fiscalizador. O CAE
também encontrou mais facilidades, porque o número de notas é
menor, o que agiliza o serviço.

Neste momento, apresentarei um vídeo que contém alguns
depoimentos de pessoas que estão envolvidas nesse processo. Peço-
lhes desculpas pela qualidade do áudio, que ficou bem a desejar, mas
os depoimentos são importantes.

Termino minha fala destacando a importância do CAE, que é
fundamental, sempre muito atuante. Está à frente do processo
debatendo e ajudando a melhorar esse atendimento. A terceirização
ainda é um desafio, mas, no nosso Município, todos os envolvidos
estão satisfeitos com a qualidade da merenda servida.

Estamos à disposição de vocês para maiores esclarecimentos.
Teremos imenso prazer em recebê-los, para conhecerem mais de
perto essa realidade. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de
participar deste ciclo de debates tão expressivo e importante, em que
as trocas de experiência são certamente enriquecedoras. Muito
obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a apresentação
de “slides” e a exibição de vídeo.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Isabel Cristina. Para sua
exposição sobre o tema “Educação alimentar e nutricional no espaço
escolar como promotora de uma vida saudável”, passamos a palavra
à Sra. Jorginete de Jesus Damião, Vice-Diretora do Instituto de
Nutrição Anns Dias - Inad -, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio
de Janeiro.
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Palavras da Sra. Jorginete de Jesus Damião
Bom-dia a todos! Parabenizo esta Casa pela iniciativa, pois é muito

interessante conhecer diversas realidades assim, e agradeço pela
possibilidade de uma carioca estar no meio de tantas experiências
mineiras. Nossa proposta aqui é falar um pouco da experiência da
nossa cidade em relação à promoção de alimentação saudável no
Programa de Alimentação Escolar.

Vocês vêem ali um dos cartões postais da minha cidade, que muitos
devem conhecer. Coloquei essa outra foto em seguida, tendo ao
fundo a Pedra da Gávea, uma paisagem também muito bonita, mas
que chama a atenção para a realidade da nossa cidade, que é imensa
e tem contrastes sociais enormes. Pensar num programa de
alimentação escolar com a complexidade de questões que temos é
mais um desafio.

Ali, ao lado da Pedra da Gávea, está uma das maiores favelas da
América Latina, a Rocinha. Essa terceira foto também é da Rocinha,
só que mais de perto, a fim de chamar a atenção para o fato de que a
diversidade e a complexidade de questões que envolvem o modelo de
consumo e os fatores determinantes das questões nutricionais e suas
conseqüências são ainda maiores. Embora seja uma favela, que tem
questões em comum quanto ao aspecto social e econômico, as
casinhas têm cores diferentes. Então, temos uma série de questões
culturais e regionais, que também vão interferir.

De onde partimos para essa discussão da promoção da alimentação
saudável na escola? Da compreensão de que a alimentação é um
direito humano. Isso está muito claro nas diretrizes da política nacional
de alimentação e nutrição, que traz nos seus pressupostos a questão
da segurança alimentar e nutricional.

Temos de refletir também que toda as transformações urbanas,
socioeconômicas, culturais e tecnológicas vão afetar de forma
diferenciada os indivíduos, suas famílias e os grupos, de acordo com
suas histórias e aprendizagem. A questão da desigualdade e das
iniqüidades tem de estar presente em todas as nossas discussões.

A alimentação do ser humano não é instintiva. É um conhecimento
aprendido, construído nas relações sociais. Não comemos só
nutrientes, proteínas, carboidratos e lipídeos, mas uma comida
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carregada de afetos, prazeres, saúde, ansiedade e lembranças. Tudo
isso está na base da nossa discussão de promoção da alimentação
saudável e práticas educativas.

Trouxe alguns conceitos sobre saúde para refletirmos sobre a
subjetividade desses conceitos. Em psicanálise, definimos saúde
como a capacidade para o amor e para o trabalho criativo. Como
daremos conta de promover a capacidade para o amor e o trabalho
criativo? Outra definição, de índios do Equador, diz que saúde é a
relação harmônica do indivíduo consigo mesmo, com a natureza e
com os demais na busca da tranqüilidade espiritual. Nossa tarefa não
é fácil.

Vou pular esta parte, porque estou preocupada com o tempo, mas
quero enfatizar que nosso desafio é superar as propostas de
educação nutricional, que, tradicionalmente, na nossa área, são
normativas, levando à culpabilização do indivíduo, sendo ele,
individualmente, o único responsável por suas atitudes, ignorando os
aspectos ambientais, socioeconômicos e culturais, privilegiando
apenas a vertente da informação como sendo suficiente para mudar
hábitos de vida.

Na cidade do Rio de Janeiro, temos desenvolvido várias estratégias
para superar essas limitações. Para ilustrar, trouxe algumas
estratégias que ultrapassam os espaços da saúde e da educação,
tentando alcançar a população como um todo. Há o Programa Cinco
ao Dia, que trabalha com a promoção de frutas, legumes e verduras
na cidade. O Projeto Rio Saudável Gastronomia trabalha com a
gastronomia na cidade, incorporando a saúde ao prazer na
alimentação, e o Projeto Agita Rio, com a promoção de modos de
vidas ativos. Na Mesa, há um representante da área de educação
física, que discorrerá um pouco sobre isso.

Na escola, há alguns pressupostos e bases legais. Chamo a
atenção para a Política Nacional de Promoção da Saúde e para a
Portaria Interministerial nº 1.010, de 8/5/2006. A quem ainda não teve
acesso a ela, devo dizer que vale a pena conhecê-la, pois é um
avanço. Alguns Municípios já trilham o caminho da interação das
ações de promoção de saúde no espaço da escola, mas considero
essa Portaria um avanço para o País como um todo. Em relação às
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diretrizes e orientações do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, escolhi três legislações para mostrar como são norteadas
nossas ações em relação a isso.

Destaquei alguns itens da Portaria nº 1.010, que é bem recente, de
2006, e institui as diretrizes para a promoção da alimentação saudável
nas escolas. Farei uma rápida leitura. No art. 3º, ela define que os
eixos prioritários das ações de educação alimentar e nutricional são: o
estímulo à produção de hortas escolares para a realização de
atividades com os alunos e a utilização de alimentos produzidos,
estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de
alimentos, restrição ao comércio e promoção comercial no ambiente
escolar de alimentos não saudáveis e o monitoramento da situação
nutricional dos escolares. Observamos que essas diretrizes aparecem
em diversas experiências relatadas por integrantes da Mesa.

Queria chamar a atenção para o fato de que a Portaria traz os locais
de produção e fornecimento de alimentos no espaço da escola e que
as ações desenvolvidas nesse quotidiano escolar devem ser
priorizadas, valorizando a alimentação como estratégia de promoção
de saúde.

Então, a produção e a oferta dos alimentos no Programa é o
primeiro aspecto para a promoção de saúde no espaço da escola.

Trouxe esta foto, que é bem antiga - dizem que aquela menina com
casaco de pele já deve estar na universidade -, para falar um
pouquinho do nosso Programa. Já falei um pouco sobre os
pressupostos. Só não reforcei o pressuposto da eqüidade, da
universalidade do Programa, cujo objetivo é atender às necessidades
nutricionais dos alunos durante o período de permanência na escola,
contribuindo para seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e
rendimento escolar, como já foi dito.

Aqui trago um pouco dos números do Programa na cidade. São
astronômicos, porque nossa cidade é grande. Temos 1.058 escolas,
245 creches, 744.858 alunos, 35.649 professores, que também fazem
uso do Programa, e 5.924 manipuladores de alimentos, totalizando
21.559.782 refeições por mês. A complexidade administrativa de um
programa como esse é muito grande, assim como o desafio de
incorporarmos a promoção de alimentação saudável em um programa
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dessa dimensão.
O Instituto de Nutrição Annes Dias pertence à Secretaria de Saúde e

faz essa parceria, exercendo a coordenação técnica do Programa,
cujo gestor é a Secretaria Municipal de Educação. É claro que a
intersetorialidade das relações é complexa, mas acho que traz
algumas questões interessantes para a parceria entre saúde e
educação.

Passarei dois “slides” contendo informações obtidas por meio de
monitoramento de saúde e nutrição na escola, ação que temos
desenvolvido pelo terceiro ano, em 2007. Fazemos inquéritos
representativos de toda essa rede de saúde e nutrição dos escolares.
Para vocês terem noção do perfil dessas crianças, estas são algumas
informações sobre o consumo usual. No primeiro quadro, encontram-
se alguns alimentos que chamamos de marcadores para a
alimentação saudável. São a salada crua, o legume cozido, a fruta e o
leite. Só 20% dos alunos comiam pelo menos cinco dias por semana.
Aqui o consumo é igual ou maior a cinco dias na semana. Só 20%
consumiam salada crua, e 16,5%, legume cozido. Como esta parte do
estudo foi feita com questionário autopreenchido, este foi aplicado
apenas a alunos de 8ª série. Se fôssemos fazer com alunos mais
novos, teríamos maior adesão ao Programa de Alimentação Escolar.

Na nossa cidade, o Programa oferece, todos os dias do ano, um
prato de refeição principal - o almoço - completo, contendo o cereal e
a leguminosa, que são o arroz e o feijão, mais a hortaliça, mais a fonte
protéica, mais a sobremesa, que é sempre fruta. É sempre um prato
completo. As crianças têm acesso a esses alimentos todos os dias.
Dependendo do tempo de permanência na escola, também têm
acesso ao leite, incluído nas outras refeições.

Mas os alunos da 7ª e 8ª séries têm mais dificuldade de adesão ao
Programa. Em compensação, quanto a refrigerantes, doces, salgados
e batata frita, 36,7% responderam que, pelo menos cinco vezes
durante a semana, consomem refrigerante.

Aqui, uma outra informação sobre atividade física, também
mostrando a questão do sedentarismo já atingindo essa faixa da
população.

Quando falamos em promoção de saúde, para a execução de uma
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ação efetiva, apontamos três vertentes de atuação: o estímulo à
adesão a hábitos saudáveis, a informação e a motivação; o apoio, que
facilita essas opções mais saudáveis entre as pessoas que já estão ou
possam ser motivadas; e a proteção, que é evitar a exposição da
população a fatores que dificultam as opções saudáveis.

Quanto à vertente do apoio, já falei do importante papel facilitador
exercido pelo Programa de Alimentação Escolar. Se você tem uma
refeição saudável, gostosa, de qualidade, bonita e prazerosa à
disposição, é claro que isso facilita muito.

Em relação a ações de proteção na escola, houve, na cidade, um
decreto para a rede pública municipal de ensino, regulamentando a
venda e a propaganda de alimentos na escola. Não se tratava de
extinguir a venda, mas de regulamentá-la. Limitavam-se os alimentos
ricos em açúcar, sódio, calorias, exatamente os que eram vendidos na
escola. Por uma opção da própria rede de educação, da comunidade
escolar, optou-se por acabar com essa venda. Portanto, o decreto não
proíbe a venda, mas a rede escolar, em sua discussão, optou por não
tê-la mais na escola, mesmo porque é difícil pensar que existe um
programa, com uma alimentação oferecida, e, além dele, uma cantina
oferecendo outro tipo de produtos. Nesse caso, qual é o papel dessa
cantina?

Além desse decreto municipal, há outras ações voltadas para a rede
estadual, para as redes pública e privada. Houve uma portaria da 1ª
Vara da Infância e Juventude que enfrentou algumas dificuldades no
tocante à sua legitimidade. Agora está em tramitação a atualização de
uma lei estadual.

Em relação às ações de estímulo na escola, numa rede com 1.058
escolas e mais de 200 creches, temos um número de nutricionistas
que nunca dá conta da demanda. Temos de pensar em alternativas,
em parceiros para o desenvolvimento dessas ações. Essas
alternativas criativas são mais efetivas do que acharmos que daremos
conta do problema sozinhos.

Em relação à promoção de alimentação saudável e à forma de
trabalhar esse tema na escola, nosso primeiro movimento apontou
para a necessidade de subsidiar a comunidade escolar no tocante ao
assunto. Não é o nutricionista, o profissional de fora que vai à escola e
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trabalha o tema. É necessário incorporar, na discussão do assunto, a
comunidade escolar, os professores e os Diretores escolares. Demos
início a uma linha de produção de materiais, que, aliás, trouxe aqui,
para subsidiar esta discussão. O primeiro é o projeto Com Gosto de
Saúde, em que trabalhamos por temas: alimentação e cultura,
alimentação saudável, aleitamento materno e, por último, obesidade e
desnutrição, buscando a discussão conceitual e as possíveis
atividades a ser realizadas na escola.

É claro que tentamos ser criativos, mas os professores sempre são
muito mais. Quando vamos verificar a utilização desses materiais na
escola, sempre encontramos alternativas muito interessantes.

Outra questão interessante é a Semana da Alimentação Escolar.
Apesar de ocorrer em todo o País, há no Município um decreto
municipal que define maio como o mês dessa comemoração.

Além disso, sempre desenvolvemos um tema único em toda a
cidade, ou seja, todas as escolas desenvolvem trabalhos com o
mesmo tema. Como órgão técnico, o Instituto de Nutrição subsidia
também essa discussão. Para vocês terem uma noção, em 2005 o
tema foi “Promoção de frutas, legumes e verduras”; em 2006,
“Culinária, saúde e prazer”; em 2007, “Propaganda de alimentos para
crianças e adolescentes”; e, no próximo ano, “Horta”, conforme já foi
definido.

Queria apenas falar um pouco sobre estratégia de oficinas
culinárias, o que é muito importante para a promoção da alimentação
saudável. Temos observado que o afastamento da população em
relação à culinária tem trazido importantes conseqüências para a
perda da capacidade e da autonomia de se fazerem escolhas mais
saudáveis. Não conheço muito a realidade dos mineiros, mas a
população carioca tem experimentado esse distanciamento, cada vez
mais forte e marcante. Se não soubermos escolher alimentos
saudáveis e prepará-los, ficamos reféns dessa indústria de alimentos.
Então, a reaproximação da culinária tem sido uma importante
estratégia para a promoção de alimentação saudável.

Como não tenho mais tempo, passarei rapidamente algumas fotos,
para vocês terem noção de como isso ocorre. Agora, o nosso principal
objetivo tem sido a formação de multiplicadores da estratégia de
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promoção de alimentação saudável, utilizando a oficina culinária, em
cada região, com a parceria da educação e da saúde.

Desculpem-me da correria, mas são muitos os assuntos.
Concluindo, apresento essa frase da música dos Titãs: “A gente não

quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé; a gente não quer
só comida, a gente quer a vida como a vida quer”. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a apresentação
de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Sra. Jorginete de Jesus Damião a
sua exposição. Com a palavra, a Sra. Mariza Flores Fernandes
Peixoto, coordenadora técnica da Emater-MG, que disporá de 20
minutos para a sua exposição sobre o mesmo tema.

Palavras da Sra. Mariza Flores Fernandes Peixoto
Bom-dia. Cumprimento as autoridades, por intermédio do Deputado

João Leite, e parabenizo a todos os que aqui estão dedicando seu
tempo para discutir tema tão importante.

A Emater-MG se insere neste ciclo de debates como uma parceira.
Esta parceria remonta a 1948, quando foram instalados os primeiros
escritórios locais, ainda a antiga Acar. Nessa época, começou uma
grande parceria com as escolas urbanas e sobretudo as rurais.

A característica da maioria dos Municípios mineiros é a
agropecuária, que tem enorme importância econômica, social e
ambiental.

Sobre o tema “Educação alimentar e nutricional no espaço escolar
como promotora de uma vida saudável”, explicaremos como o
trabalhamos na empresa e como as hortas das escolas evoluíram,
dando um panorama da parceria realizada em Minas Gerais. A área
de alimentação e nutrição é trabalhada pela Emater considerando-se
as seguintes atividades: planejamento e produção de alimentos para
consumo familiar e mercado; culturas de arroz, feijão, milho,
mandioca, sorgo; hortas domiciliares e escolares; pomares; criação de
aves, porcos, peixes e cabras.

Consideramos sempre o universo de consumo e a venda dos
excedentes de produção. A horta na escola é bem mais do que um
espaço da produção de alimentos, até porque o que se produz em
canteiros pequenos muitas vezes é insuficiente, dentro da proposta
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que qualifique a merenda, permitindo que ela dê às crianças os
nutrientes defendidos pelo PNAE, entretanto, a horta é muito
importante porque permite oportunidade para vivências, experimentos,
investigação, teste de hipóteses e construção de conceitos. Permite,
ainda, interface com todas as disciplinas da grade curricular. Todos os
que têm uma horta na escola sabem que, por meio dela, podem
ensinar Português, Matemática, Biologia, História, etc.

Como bem colocaram as colegas Marlene, de Araxá, e Gisele, de
Pedra do Indaiá, esses projetos avançaram muito, principalmente em
relação a insumos de produção mais sustentáveis, como os
compostos orgânicos.

Como a Emater trabalha a produção de alimentos com as famílias?
Hoje temos o programa Minas sem Fome, que é um projeto
estruturador do governo de Minas Gerais voltado para o combate à
fome, por meio de projetos produtivos e agregação de valor, como
forma de inclusão social e resgate dos direitos de cidadania. Seu
objetivo é promover o acesso à produção e o consumo de alimentos
básicos em quantidade e qualidade suficientes, de forma a garantir a
segurança alimentar e nutricional da população de maior
vulnerabilidade social. Por meio dele, a Emater, nos mais de 700
Municípios em que atua, faz chegar a política governamental alimentar
e nutricional às famílias rurais e das periferias dos Municípios.

Qual o foco do trabalho?
Produção para o consumo e para o mercado; práticas agrícolas

ambientalmente sustentáveis; utilização de pequenas áreas ou áreas
ociosas com ocupação de mão-de-obra familiar, viabilizando a
agricultura urbana; atendimento a instituições educacionais e
assistenciais, melhorando a qualidade da alimentação de seus
beneficiários; e fortalecimento de formas associativas nos meios rural
e urbano, por intermédio do trabalho coletivo, viabilizando as ações
governamentais e os processos de gestão social.

Vemos agora alguns resultados de alguns projetos trabalhados, para
termos noção de como esse programa está hoje, a quantos ele
conseguiu atender. É claro que o programa tem também suas
limitações financeiras, embora lide com um aporte de recursos
bastante significativos, mas a nossa população de agricultura familiar
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é muito extensa. Em 2005, foram implementadas 3.040 lavouras
comunitárias, beneficiando 63.570 famílias. No Pró-Horta, em que há
as hortas domiciliares, coletivas e escolares, foram 261.165 hortas,
com uma estimativa de que o mesmo número de famílias tenha sido
atendido. O Pró-Pomar, um programa mais caro, pois os insumos são
as mudas frutíferas, atendeu a 47.360 pomares, beneficiando o
mesmo número de famílias.

Em 2006, temos outro resultado com lavouras e hortas. São 116 mil
lavouras e 248 mil hortas. Muito dessa produção chega às escolas,
seja por meio de parceria com elas, seja por meio da comercialização
direta, enfim, sabemos que a cultura da horta escolar para o técnico
local e as escolas dos Municípios de Minas Gerais é algo já
consolidado, já é um ponto de trabalho presente em todos os nossos
programas de atendimento nos Municípios.

Outra vertente para fazer esse alimento chegar não só às entidades
sociais, mas também às escolas, é esse Programa de Aquisição de
Alimentos - PAA -, que vem sendo citado desde ontem como uma das
grandes estratégias para aumentar o aporte de alimentos nas escolas,
diversificar os produtos ofertados nesses cardápios e possibilitar o
consumo de nutrientes que normalmente não estão naqueles
alimentos usualmente mais utilizados, como o macarrão e o arroz.
Isso é um salto de qualidade muito grande nessa refeição servida.

Tive o cuidado de ligar para o pessoal da Conab, que tem um
escritório em Belo Horizonte, antes de vir para esta palestra, e o Luiz
Eduardo me comunicou que eles aplicaram, em 2006,
R$27.000.000,00 com a aquisição de alimentos nesse Programa.
Atualmente existem 300 Municípios no Estado de Minas Gerais
inseridos no PAA.

Consegui reunir informações de que a Emater acompanha nessas
associações que comercializam os alimentos e vou mostrá-las nos
“slides” seguintes, é um número um pouco menor. Acredito que a
tendência para 2008 é aumentar muito não só o número de Municípios
e associações que aderem ao programa, mas também as parcerias
com as entidades que recebem os alimentos, entre elas muitas
escolas municipais e estaduais.

A Conab adquire esses alimentos provenientes da agricultura
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familiar em processo simplificado de compra, que é feito por meio das
associações de agricultores familiares, o que fortalece o
associativismo nesses Municípios, e os distribui para as escolas e
entidades previamente definidas nos projetos das associações. Não é
a Conab que define para onde vai esse alimento, mas as associações
de agricultores familiares. Estes, na proposta apresentada à Conab,
definem para onde eles enviam e com qual escola combinaram, qual
escola estaria interessada naquele alimento.

Aí temos um exemplo que acontece no Município de Diamantina,
onde há um grupo de produtores de Planalto de Minas que se insere
dentro da Economia Solidária, que produz para comercializar,
melhorar a sua renda e fornece quitandas para a alimentação escolar
no Município de Diamantina e também para entidades assistenciais.

É muito interessante, porque ouvimos ontem várias pessoas falarem
que é preciso colocar os alimentos que têm uma aceitação melhor
pela cultura local dentro desse cardápio escolar. O que temos
colocado aí é a diversidade da produção comercializada no PAA. Aí
não estão todos os alimentos. Informaram-me que hoje há uma pauta
de 180 alimentos sendo comercializados. Parece-me que aqui estão
uns 80. Vocês podem ver que há produtos que são muito
característicos de determinadas regiões do Estado. Um exemplo é o
pequi. Há outras hortaliças que também são muito regionais. A pauta
é extensa e vai desde os doces, passando pelas farinhas, pelas
hortaliças, pelo feijão e pelo arroz. Daí temos a noção do poder e da
importância que têm esses produtos, não só nutricionalmente mas
também pelo seu papel para o desenvolvimento da economia local.

A Emater, até agora, contabilizou os Municípios que têm projetos
com a Conab. Aqui há Municípios que têm projetos direcionando
esses alimentos para entidades assistenciais e também para as
escolas. Segundo o levantamento da Conab, 50% de tudo o que é
adquirido por eles têm como destino as escolas. Tudo dentro dos
arranjos locais feitos entre as escolas, as associações e a Emater.

Aproximadamente 192 associações de agricultores participam, em
70 Municípios do Estado, fornecendo 80 tipos de alimentos.

Pontuarei três trabalhos que se destacam, mas existem muitos mais.
Araxá deu um depoimento brilhante do trabalho que realiza. Pedra do
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Indaiá também deu um bom depoimento. Trouxe três casos, porque
têm vertentes bem distintas. Um deles - e muitos aqui devem
conhecer - é o Município de Sete Lagoas, que tem uma imensa área
de horta comunitária urbana. Um canteiro de cada horta dessas aí é
destinado à merenda escolar. Eles têm uma organização bastante
antiga e que vale a pena ser observada, porque muitos Municípios
poderão visitar e aproveitar essa experiência. Há uma parceria com a
Emater, com a Prefeitura e com a Associação dos Produtores de
Hortas. Eles produzem hortaliças para o mercado e para a
alimentação escolar.

Aí vemos o caminhão do Município que apanha periodicamente essa
produção de um canteiro, que é a contrapartida da associação,
diretamente nas hortas.

O programa começou em 1984, com aproximadamente 50 famílias,
chegando a 250 famílias em 2007. O número de hortas escolares
cresceu, no período, de uma, em 1984, para cinco, em 2007, e há
mais duas sendo preparadas para entrar no programa.

As hortas aí estão: são áreas extensas, muitas vezes debaixo da
rede elétrica, por isso foi feita uma parceria com a Cemig. O volume
produzido é muito grande e praticamente comercializado em Sete
Lagoas, porque o Município dispõe de uma política de apoio a esse
tipo de comercialização.

Interessante observar no gráfico como é grande o trabalho das
mulheres nessas hortas. É importante essa ocupação da mão-de-obra
feminina e também, em seu tempo de folga, dos adolescentes da
família. A ilustração mostra os efeitos que isso gera na economia
familiar. Dá para ver que se trata de uma família simples, mas, pelo
padrão da construção, está comprovado que, com a horta, aufere
renda suficiente para lhes oferecer uma moradia digna.

Quanto à parceria em Sete Lagoas, o fato de haver a Embrapa no
Município facilita sua participação. A Epamig, que está ali pertinho,
também participa. Além disso, contamos com a Emater e a Prefeitura.
O IMA oferece certificação, porque grande parte da produção ali é
orgânica.

Quais são as atribuições da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
nesse trabalho? Coordena o projeto, mantém o convênio com a
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Emater, fornece gratuitamente terreno, água e energia elétrica,
distribui sementes - parte delas vêm do programa Minas sem Fome -
e, uma vez por semana, transporta a produção até o ponto de venda.
Além disso, doou microtratores, principalmente para trabalhar o
esterco da horta, compostagem em grande volume, e entra com
material para as estufas.

As famílias têm a obrigação do plantio, do trato, da colheita e da
comercialização. Arcam com o custo do esterco, sementes
complementares e outros materiais necessários. Um canteiro, com
área e produto definidos pela Prefeitura de Sete Lagoas, é destinado à
alimentação escolar, a hospitais e a outras entidades.

Além disso, a família tem de limpar tanques e caixas d´água, para a
prevenção da dengue, e contribuir mensalmente para a associação
dos produtores. Há um trabalho integrado entre eles, em que as
associações têm um peso muito grande.

As associações gerenciam, discutem as alternativas para solucionar
os problemas, administram os bens coletivos, fazem compras
coletivas de insumos, recebem e administram essas contribuições
mensais e apóiam os associados nas ações coletivas que eles
desenvolvem.

Qual é a atribuição da Emater nesse projeto? Presta assistência
técnica na área de produção e também em gestão participativa,
porque um trabalho desse porte não se limita à assistência técnica;
coordena, planeja e executa eventos para a capacitação dos
associados; apóia as associações orientando-as nas ações coletivas,
em documentações e outros; elabora projetos técnicos para captar
recursos e garantir a continuidade e o aprimoramento do programa.

Outro trabalho, que é uma parceria mais forte com a Conab, diz
respeito ao Município de Nova Porteirinha, no Norte de Minas. O foco
é a inserção das associações de agricultores familiares no PAA da
Conab e o fornecimento de produtos diversos para escolas e
entidades assistenciais.

Vejam os números: 361 famílias participam desse Programa,
produzindo e vendendo produtos e atendem a 16 entidades, entre elas
estabelecimentos escolares. Perto de 6 mil alunos são beneficiados. O
trabalho é interessante porque vai além do Município de Nova
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Porteirinha. Fornecem também para os Municípios vizinhos. Os
produtos fornecidos são preferencialmente regionais. Muitas vezes,
sem um programa desse tipo, os alimentos regionais jamais entrariam
na pauta da alimentação escolar.

Encerro dizendo que é sempre um grande prazer para a extensão
rural participar desse tipo de debate porque, como órgão oficial da
extensão rural do Estado, nós nos sentimos muito bem trabalhando
nessa parceria com as escolas e nos colocamos à disposição, seja em
nível de Secretaria Estadual de Educação, para ampliar a chegada
dos alimentos do PAA às escolas, seja na implementação das hortas
escolares, porque defendemos que elas são muito importantes no
contexto da educação alimentar. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a apresentação
de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos a colaboração da Sra. Mariza
Flores Fernandes Peixoto. Com a palavra o Sr. Antônio Augusto
Fonseca Garcia, Coordenador da Unidade Técnica do Conselho
Federal de Nutricionistas - CFN -, que representa, neste ciclo de
debates, sua Presidente, Sra. Nelci Ferreira Silva. Ele disporá de 20
minutos para sua exposição sobre o mesmo tema.

Palavras do Sr. Antônio Augusto Fonseca Garcia
Agradeço o convite feito pelo Deputado João Leite e pelo Deputado

André Quintão. Parabenizo a Assembléia por este ciclo de debates,
porque aqui é que são feitas as leis, a exemplo de Curitiba, que já fez
algumas a respeito da inserção do nutricionista nos programas de
alimentação. Acho que aqui poderemos fazer algo, por exemplo,
aproveitando todas as propostas que sairão deste ciclo de debates.

Quero parabenizar o Estado de Minas Gerais porque neste ano, em
seis Municípios, entre 25, foram premiados gestores da alimentação
escolar. Somos um Estado de contrastes. Belo Horizonte tem um
grande desenvolvimento, mas temos regiões extremamente carentes,
como o Vale do Jequitinhonha. Pela diversidade, vêm tentando
desenvolver essas ações exitosas no programa de alimentação
escolar. O CFN, juntamente com os nove conselhos regionais,
compõe um sistema, o Sistema CFN-CRN. Recentemente, foi criado o
Conselho Regional nº 9 em Minas Gerais, desvinculando-se do nº 4,
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do Rio de Janeiro. Parabenizamos o Conselho Regional de Segurança
Alimentar do Estado, que vem fazendo relevantes serviços em relação
à garantia do sistema alimentar e nutricional do nosso Estado.

Esse nosso sistema consiste em uma autarquia federal de direito
público, com poder de polícia, com administração independente e com
recursos próprios.

O objetivo do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais é
orientar, disciplinar e fiscalizar a atividade profissional do nutricionista.
Como missão, ele tem a contribuir para a saúde da população,
assegurando assistência nutricional e alimentar, por meio do exercício
ético exercido por nutricionistas habilitados. Estou falando de direitos
sociais fundamentais de todos os cidadãos.

No que diz respeito aos objetivos e à nossa missão, consideramos
que o PNAE, maior programa de alimentação do governo, necessitava
de atenção especial, já que atende a cerca de 35 milhões de pessoas,
especialmente as do grupo mais vulnerável, ou seja, crianças e
jovens. Esse programa teve uma mudança de foco: de um programa
meramente distribuidor de alimentos, como ocorria havia alguns anos,
passou a ser um programa mais ligado ao aspecto humano da
alimentação. Por considerarmos que a alimentação escolar é um
direito da criança, do cidadão, houve a necessidade de uma
articulação entre o Conselho Federal de Nutricionistas e o FNDE.
Inicialmente foi feita uma parceria entre os dois órgãos. O FNDE, com
a iniciativa de organização da estrutura de normatização legal,
percebeu a necessidade da participação de outros órgãos de controle.
Tivemos, então, a integração da Controladoria-Geral da União, da
Presidência da República.

A partir dessas supervisões realizadas pelo Conselho Federal de
Nutricionistas e pelo FNDE, surgiu a necessidade de maior controle.
As três entidades federais montaram uma parceria para estabelecer
alguns pilares, alguns parâmetros, alguns balizamentos, para que
cada instituição pudesse atuar de acordo com as suas atribuições.

Quando começamos a nos reunir com a Controladoria-Geral da
União, percebemos que, por estarem habituados a um controle físico-
financeiro, mais voltados ao controle de gastos dos recursos, não
tinham o enfoque da qualidade que a alimentação deve ter,
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especialmente a alimentação escolar. Na época, dissemos que auditar
alimentação escolar não é a mesma coisa que auditar uma ponte.
Basta irmos até o local e verificarmos se a ponte está de pé. Supomos
que os recursos foram aplicados. Na alimentação escolar, isso não
ocorre. Às vezes, foi devidamente licitada, utilizada, mas a criança
pode ter morrido. Precisamos ter um cuidado maior.

Diante disso, houve a necessidade de montarmos uma nova
estrutura, um fluxo, para que os auditores conhecessem como
funcionava o PNAE. O planejamento da alimentação, a licitação, a
compra, a entrega, o armazenamento e a distribuição fazem parte de
uma cadeia. Nessa cadeia, foram estabelecidas as atribuições de
cada órgão.

O Conselho Federal de Nutricionistas ficou com a responsabilidade
técnica estabelecida pela Resolução nº 32, do FNDE. O nutricionista
precisaria ter algumas atribuições mais claras nesse processo. Essas
atribuições permitiriam que a Controladoria-Geral da União olhasse
com maior atenção todo o processo. Um dos primeiros aspectos que a
Controladoria verifica, quando vai auditar um Município, é o cardápio,
o responsável técnico, que deve assinar o cardápio. Depois deseja
saber qual é o vínculo do responsável técnico com o órgão gestor. O
auditor pede informações sobre o cardápio, sobre os produtos que
serão licitados e sobre a licitação.

Toda essa cadeia foi mais bem - esclarecida na auditoria da
controladoria.

Como os nutricionistas desenvolvem uma série de atividades no
exercício da sua profissão, houve a necessidade desse balizamento
específico na área da alimentação escolar. Com isso, foi criada a
Resolução nº 358/2005, que dispõe sobre as atribuições do
nutricionista.

Não mencionarei todos os artigos, mas separei alguns que
considero importantes. Um deles diz respeito à elaboração dos
cardápios, cuja responsabilidade técnica é do nutricionista. Por que
essa responsabilidade deve ser do nutricionista, e não dos outros
profissionais? Porque, apesar de o componente da alimentação
escolar estar voltado para o indivíduo como um todo, há a
necessidade de integração daquele estudante que tem alguma
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carência ou doença especial, principalmente na área de nutrição, e
que, como cidadão, deve contar com atendimento.

Na elaboração do cardápio, primeiramente o nutricionista deverá
adequá-lo às faixas etárias e às condições epidemiológicas daquela
população. Por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, há alguns anos, o
Inan fez um levantamento sobre a prevalência de anemia e
hipovitaminose A. A situação era de saúde pública. É claro que a
alimentação escolar desse local deverá ser adequada àquela situação
epidemiológica. Há de ser feito um levantamento de avaliação
nutricional, para sabermos quais seriam as necessidades das crianças
do local, a fim de ser elaborado um cardápio adequado às faixas
etárias.

Outro artigo diz respeito aos hábitos alimentares de cada localidade
e à sua vocação agrícola. Por que isso deve ser respeitado? Isso deve
ser levado em consideração, para que aquela parte cultural seja
garantida no desenvolvimento da criança. É sabido que, na faixa da
mais tenra idade, o indivíduo forma todo um conjunto de
características que o levarão a uma determinada qualidade de vida no
futuro. As crianças brasileiras, em geral, sofrem de diabetes,
hipertensão e obesidade. Quanto menor for, melhor será a nossa
intervenção, para que tenha uma saúde de qualidade no futuro. Além
disso, a criança, quando recebe todo esse conjunto de
conhecimentos, utiliza-o em benefício próprio e também o leva à sua
família, disseminando-o na comunidade escolar. A criança é um fator
multiplicador.

Um terceiro artigo trata da utilização dos produtos da região, dando-
se preferência aos produtos básicos, semi-elaborados e “in natura”,
porque, quanto mais industrializado, maior é a sua concentração
calórica. Como desejamos uma alimentação saudável, o FNDE achou
por bem inserir esse fator condicionante, e nós, do Conselho Federal,
que concordamos com essa proposta, assumimos isso em nossa
resolução.

Os produtos básicos da região, “in natura” ou semi-elaborados, no
decorrer do desenvolvimento do Programa, como a Emater
apresentou, serão utilizados. Isso incentivará a produção, a geração
de renda e a organização da população.
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Em relação à elaboração dos cardápios, além de calcular os
parâmetros nutricionais com base nas recomendações e na avaliação
nutricional, o nutricionista também precisa pensar nos padrões de
identidade e de qualidade dos produtos. Não adianta o nutricionista
fazer o cálculo do cardápio, se a qualidade do produto não for
garantida na hora da compra. Quando se estabelece, por exemplo, a
compra de arroz para a alimentação escolar, temos de estabelecer o
padrão de identidade, de qualidade e de umidade desse produto. Se
tivermos 100t de arroz com uma umidade de 10%, compraremos 10t
de água. Se o produtor aumentar a umidade para 13%, que é
imperceptível, terá menos tempo de armazenagem, e se comprarão
3.000kg de água a mais do que se gostaria. Os padrões de identidade
e de qualidade são fundamentais na licitação, mesmo para os
produtos industrializados. Alguns locais resolvem comprar
almôndegas em lata. Se não for especificada a qualidade da carne,
assim como a percentagem de proteína animal, o fabricante pode
colocar proteína de soja, pois o comprador não sabe o que está lá
dentro. Além do padrão de qualidade e de quantidade, temos de tomar
cuidado com o controle de quantidade. Portanto, na intervenção da
segurança alimentar e nutricional, temos de nos preocupar com a
quantidade e com a qualidade.

Ao tratarmos da alimentação escolar, temos de considerar também o
aspecto pedagógico do programa e do envolvimento da comunidade
com os fatores ecológicos do local.

Essas são algumas das atividades básicas do nutricionista. Uma
delas é estimular a identificação de crianças portadoras de patologias
e de deficiências associadas à nutrição. Isso é importante para a
inclusão social dessas crianças. A alimentação escolar tem de ser um
direito humano; não pode ser o suprimento de uma alimentação que
não existe por fatores socioeconômicos. Quando o indivíduo está na
escola, tem de comer adequadamente naquele período, assim como o
trabalhador, quando está trabalhando. Caso contrário, não terá bom
desenvolvimento físico e mental, digno de um cidadão.

O cuidado com o hábito alimentar é importante. Temos que tomar
cuidado para não desviarmos o foco da intervenção da fome, da
insegurança alimentar para produtos que não saciarão essa carência
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alimentar e nutricional, a exemplo da multimistura. Não quero fazer
uma discussão sobre a multimistura, mas estudos comprovam que
ela, sozinha, não traz benefícios nem nutrição às pessoas. A
multimistura é muito boa, quando misturada com ovos e leite em um
bolo. O aproveitamento dos alimentos não deve ser considerado como
a solução para os problemas da fome do povo brasileiro, que precisa
comer alimentos de qualidade. Se o indivíduo quiser optar por
produtos como casca de melancia, tudo bem, mas não pode tentar
resolver o problema com esses subprodutos da alimentação, que são
restos do preparo das refeições.

Outras atividades: desenvolver projetos de educação alimentar e
nutricional para a comunidade escolar, promovendo a consciência
ecológica e ambiental; interagir com o CAE no exercício de suas
atividades.

O nutricionista tem a obrigação de assessorar o CAE. Os
conselheiros não são da área de alimentação e nutrição. Existem
algumas nuanças no processo de produção da alimentação escolar
que precisam ser mais bem explicadas a eles, como, por exemplo, a
questão de se adquirir o arroz. Se não existir o teor de umidade, o
produtor vai colocar a água que quiser lá dentro. Qual o percentual de
gordura que a carne deve ter? Se não se estabelecer o valor, já vi em
alguns lugares que a quantidade de gordura na carne era tão
excessiva que o próprio fornecedor achou por bem diminuir um
pouquinho, estava demais, mas não foi porque o gestor cobrou isso
dele.

Ainda como atividades complementares: coordenar, supervisionar e
executar programas de educação permanente em alimentação e
nutrição da comunidade escolar; participar de equipes
multiprofissionais destinadas a planejar, implementar, controlar e
executar políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos. Então, a
atividade do nutricionista dentro da alimentação escolar não
compreende simplesmente fazer o cardápio. Além do planejamento,
ele tem a obrigação de acompanhar, supervisionar e avaliar a
execução desse cardápio, participando, se possível, da licitação dos
alimentos, dando parecer sobre o fornecedor, para ver se ele tem
condições de prestar o serviço ou não. Tem de visitar o fornecedor e
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as áreas de produção porque, nessas licitações, tenho visto até
construtores civis participando de entrega de alimentos. Ele
simplesmente contrata um caminhão, vai ao Ceasa, compra e entrega
no local, sem a mínima tradição de fornecedor de alimentos. Por quê?
Porque o edital de licitação não foi pormenorizado.

Temos aqui os parâmetros numéricos, quantos nutricionistas para
cada refeição e por local.

Em termos gerais, o nutricionista responsável técnico deve ser
vinculado ao gestor. Mesmo que contrate uma empresa terceirizada,
este precisa ter um nutricionista para fiscalizá-la, até porque, quando
ele se registra no FNDE, tem de oferecer ao Fundo o nome do
responsável técnico, que, por sua vez, tem de ser vinculado à
Secretaria de Educação, que, no caso, é o gestor. As empresas
terceirizadas funcionam como se fossem meros restaurantes. Não têm
essas características contidas na resolução, que é específica para
nutricionistas responsáveis e quadros técnicos da alimentação
escolar.

Os recursos do FNDE não podem ser aplicados na terceirização,
mas apenas em compras de alimentos.

Era o que gostaria de dizer. Muito obrigado.
- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a apresentação

de “slides”.
O Sr. Presidente - Agradecemos ao Antônio Augusto Fonseca

Garcia a exposição. Teremos agora um momento importante deste
ciclo de debates, pois ouviremos o Prof. Rui Martins Alves Pereira,
profissional de educação física, essa disciplina fantástica. Ele é da
rede pública estadual e falará o nome da escola onde atua, em
Itajubá, e é também Conselheiro Titular do Conselho Regional de
Educação Física. O professor disporá de 20 minutos para a sua
exposição sobre o mesmo tema.

Palavras do Sr. Rui Martins Alves Pereira
Bom-dia a todos. Para nós é uma grande satisfação estar aqui com

vocês. Na pessoa dos nobres e valorosos Deputados João Leite e
André Quintão, cumprimento todos os integrantes da Mesa. Tenho a
pachorra de assistir à TV Assembléia três a quatro vezes por semana,
e é ótimo.
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Gostaria que vocês tivessem acesso a este documento
importantíssimo para nós, da educação física e do pessoal da área da
saúde, a “Carta Brasileira de Prevenção Integrada na Área de Saúde”.
Juro que entreguei esse documento antes, ontem. Mas esses desafios
são interessantes. Vim de gravata, mas o botão do colarinho da
camisa saiu logo que entrei na Assembléia. Temos de estar
preparados para tudo. Deputado João Leite, gostaria que este tempo
fosse descontado.

O Sr. Presidente - Professor, creio que o senhor gostaria de ter
vindo de agasalho.

O Sr. Rui Martins Alves Pereira - É verdade, aliás com a camiseta da
minha escola e do evento que promovemos, mas minha esposa não
deixou. Lá em casa quem manda sou eu. A última fala é minha: “estou
obedecendo”.

No “Manifesto Mundial Fiep 2000 de Educação Física”, foram
expressos consensos internacionais sobre educação física, tais como:
a educação física escolar, por suas possibilidades inequívocas de
favorecer uma educação para a saúde, não pode prescindir de
estimular nas escolas, as atitudes, os aspectos cognitivos e as
atividades necessárias que, no seu conjunto, desenvolvam estilos de
vida ativos nesses educandos.

Afirma-se, na “Carta Brasileira de Prevenção Integrada da Saúde”,
na perspectiva da educação física, que a interdisciplinaridade como
referência obrigatória da estratégia do sujeito coletivo na prevenção e
promoção da saúde deve ser compreendida como um grupo de
disciplinas conexas, integrando saberes que, por uma finalidade
comum, remetem à busca de um axioma comum para essas
disciplinas. Não há dominância de uma disciplina sobre a outra. Todas
são importantes para os resultados esperados. Na
interdisciplinaridade, integram-se disciplinas diferentes em ações e
comunicações cruzadas.

Aproveitando que o tempo não está sendo contado ainda, começo a
viajar aqui. Sou profissional de educação física, Presidente da
Associação dos Profissionais de Educação Física de Itajubá, depois
fui catapultado à Associação dos Profissionais de Educação Física de
Minas Gerais - Apefemig -, por dois mandatos. Em Itajubá, nosso
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evento não saiu por geração espontânea, mas já estamos no VIII
Seminário de Educação Física, Cultura e Cidadania. A experiência
deu tão certo que passamos por várias Superintendentes e várias
Secretárias Municipais de Educação, e todas nos deram apoio, até
mesmo com o desenvolvimento de um interessante trabalho político
de nossa parte na cidade. Passaram integrantes da Situação, da
Oposição, mas o evento continua.

Com isso, houve a necessidade de um projeto de sistematização da
educação física para a educação básica. Começamos o estudo em
2000. Em 2001 implementamos a montagem do processo de
sistematização.

Em 2002, ele foi concluído.
Considero-me um professor de lama no pé e poeira na canela

porque sou, até quando me deixarem, porque não quero aposentar-
me, mesmo com esse salário... Bom, o assunto não é esse, mas o
salário é pouco. Mas a gente não desanima, não. Para vocês terem
uma idéia, esse é o quarto evento em que apresentamos esse relato
de experiência.

Na nossa Escola Estadual Major João Pereira, começamos os Jogos
Internos do Major Pereira - Jimap. Quiçá daqui a uns dois ou três anos
estejamos aqui falando do Jimap, que vai ser uma experiência
também interessante.

Na nossa escola estadual temos o Centro de Vivência Motora. É um
arremedo, mas temos retroprojetor, TV 29 polegadas, vídeo, som,
“datashow”, um telão - não tão bonito quanto este, mas funciona
também.

Nossos agradecimentos por ser convidado para estar aqui. Levei até
um choque. Mas, como estamos acostumados e somos
sobreviventes, vamos adiante.

Bom, pessoal, segundo. Ninguém me ensinou aqui. Isso só
acontece comigo. A única coisa que deu certo na minha vida foi meu
casamento, de primeiro momento.

Já passou o que não era. Juro que não... Há os objetivos gerais.
Entre os objetivos específicos, é atrás deste que corremos. (- Lê:)

“Objetivo da educação física: reconhecer-se como elemento
integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene,



169

alimentação e atividades corporais, relacionando-os com o efeito
sobre a própria saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da
saúde coletiva”.

Nesses seminários e no projeto de sistematização, levantamos
algumas questões. A educação física de hoje é diferente da de 10 ou
20 anos atrás. Hoje existem novos interesses, novas perspectivas,
novas possibilidades, novas intervenções e novas realizações, sempre
permeadas por superações.

Percebemos que em nossos educandos há um desejo novo. Nossos
alunos almejam por docentes que transcendam o tradicional e que
apresentem novas possibilidades de vivências. Romper com o
tradicional não quer dizer abandonar o rigor, a organização, o
planejamento, o carinho e a participação. Nossas crianças estão
esperando justamente esse referencial para que possam nortear,
“sulear”, “lestear”, “oestear” suas próprias trajetórias de vida.

Podemos avançar, não só em educação física mas também em
todos os outros conteúdos, no âmbito escolar, nesses quatros pilares,
de que não abrimos mão: uma fundamentação teórica, um
planejamento adequado, um conteúdo sistematizado e uma
metodologia bem mais participante e envolvente. Dessa forma,
chegamos à Feira do Conhecimento em Atividade Física, Saúde e
Bem-Estar - Fecasbe. Estamos na quarta edição desse evento e
planejamos a quinta. As informações que aqui obtivemos se
encaixaram de forma maviosa no nosso projeto. O projeto é
executado na Escola Estadual Major João Pereira, em Itajubá. Como
a Assembléia Legislativa viaja pelo mundo, tive a coragem de colocar,
ali, Itajubá-MG-Brasil.

Na Feira do Conhecimento, propomos 30, 40, 50, 60 temas. As
crianças se aglutinam em grupos de 5 a 10 participantes. Caso
houvesse um tempo maior, explicaríamos por que chegamos a esse
número.

No ciclo de debates, temos os seguintes temas: tratamento de água;
a questão do idoso; coração; nutrição: vitaminas, hábitos alimentares
e alimentação natural; questões relativas à anorexia, à bulimia, aos
“fast-foods”, às vitaminas; nutrição esportiva e orientação nutricional;
saúde e qualidade de vida.
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Essa foi a entrada da nossa escola no dia em que apresentamos
nossa feira à comunidade. A participação, na feira, é voluntária. Nos
dois turnos, vespertino e matutino, temos aproximadamente de 1.700
a 1.800 alunos. Para que vocês tenham uma idéia, mais de mil alunos
participaram voluntariamente da feira. Nossa escola abrange o
segundo ciclo do ensino fundamental e o ensino médio. As crianças
de 5ª série obviamente fizeram um trabalho mais focado no resgate
das brincadeiras infantis. A partir da 6ª série, os alunos estão
inseridos no contexto, e vocês verão que estão vestidos com
camisetas que dizem respeito ao tema. Não são obrigados a fazer
camisetas, mas a grande maioria faz questão de usá-las.

Aqui vocês vêem a Profa. Lúcia, e esse material, ali, são os
trabalhos expostos. Eles normalmente fazem duas cópias, uma delas
para expor na entrada da escola, no balcão de informações. Ao lado,
vemos essa planta baixa da escola e os temas; vemos seus
respectivos representantes identificando o tema pertencente ao turno,
verificando se o trabalho foi entregue. E não abandonamos o rigor,
pois os trabalhos têm de ser entregues espiralados, digitados, com a
capa da frente clara, podendo a outra ser escura. É necessário conter
introdução, desenvolvimento do tema, conclusão e bibliografia. Vocês
não imaginam quantas pessoas visitaram a feira.

Os alunos são avaliados duas vezes, e damos ênfase aos assuntos
pertinentes às áreas de biologia e ciências.

Aqui estão o tema, o representante, a série, o turno e a avaliação -
ótimo, muito bom, bom, regular e ruim - em relação à pesquisa, à
segurança na apresentação, aos recursos utilizados, à criatividade e à
organização.

A última feira ocorreu numa segunda-feira. A escola pára, quando
ocorre a feira, e o professor que trabalha naquele horário faz a
avaliação.

Aqui vocês podem ver algumas fotos da apresentação. Temos mais
de 200 fotos de qualidade. Se houver tempo, apresentarei todas.
Essas são as meninas do Magistério, que retomamos.

Quando eu estava de licença-saúde, tiraram a Educação Física, que
permaneceu apenas em um ano do ensino médio. Foi uma confusão
danada! Vocês não imaginam o número de alunos que não faziam
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educação física e participavam da Fecasbe. Agora, no Jimape, vocês
não imaginam a quantidade de alunos que não faziam educação
física, mas estão retornando. Em virtude disso, foi possível retornar à
questão antiga.

Aqui está a Profa. Elizete, de Biologia, fazendo a avaliação, durante
a apresentação na feira.

Para nós, a água tem importância cabal. O pessoal da Copasa
esteve conosco, e o engenheiro Tales disponibilizou material para os
alunos, pois lá quem corre atrás do trabalho é o aluno.

Premiamos quatro conclusões dos alunos, que abarcam todas as
outras.

Em relação a hábitos alimentares: (- Lê:)
“Com esse trabalho, aprendemos a importância de termos uma boa

alimentação e a nos conscientizarmos de que a nossa saúde depende
muito disso. Aprendemos muitas dicas e conceitos que podem ser
mudados em nosso dia-a-dia”; “descobrimos que existem doenças
que podem ser evitadas com a reeducação alimentar. Também
aprendemos a escolher os alimentos que devemos evitar e aqueles a
que devemos dar preferência, para termos uma alimentação
equilibrada e saudável.”; “esse trabalho contribuiu muito para
enriquecer nossos conhecimentos, pois muitas das informações eram
desconhecidas por nós. Agora também podemos aplicar esses hábitos
de alimentação em nosso dia-a-dia”.

Em relação ao coração: “A nossa equipe concluiu que o coração é
uma máquina incansável, que nunca falha. Manter a saúde do
coração depende de nós mesmos; “nós falhamos, mas o coração,
não”; “as pessoas devem ter consciência de que, para garantir uma
vida prolongada e saudável, é necessário cuidar do coração, evitando
o que pode causar malefícios que prejudiquem o aparelho
cardiovascular”; “é necessário cultivar a prática de exercícios físicos,
evitando uma vida sedentária, e alimentar-se bem e corretamente”.

Em relação à nutrição: “Torna-se claro que a nutrição desempenha
papel importante na vida das pessoas. O indivíduo deve ter
consciência de que é importante modificar o seu estilo de vida e,
conseqüentemente, os seus hábitos alimentares, lembrando que
qualquer processo de modificação deve ser gradativo e contínuo. É
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importante ressaltar que não existe dieta milagrosa para perder peso e
manter a saúde de forma saudável, em curto prazo. As mudanças
devem objetivar o envelhecimento com qualidade de vida, ou seja,
não devemos nos preocupar apenas com a quantidade de anos
vividos, mas com a qualidade dos anos vividos, o que hoje é privilégio
de poucos”.

Em relação à água: “No presente trabalho, concluímos que a água é
o bem mais precioso da natureza e tem seus valores. Vimos que a
água passa por vários processos de tratamento para chegar até nós.
Por isso devemos preservar tamanha riqueza, pois ela já está em
extinção.”; “água é vida.”; “quem reconhece a sua importância respeita
e economiza”.

Ninguém defende, mais que Paulo Freire, o direito de sermos o
sujeito de nosso conhecimento, de conquistarmos liberdade e
autonomia, como aprender a pensar, refletir e rever posições ou
julgamentos. O pensar exige exercícios, não só o formular matemático
nem apenas as elaborações gramaticais. Conclamo os profissionais
da educação a improvisar, promovendo discussões, aproveitando
situações simples para desenvolver o raciocínio e a reflexão. Paulo
Freire disse: “A certeza de que faz parte de sua tarefa docente não
apenas ensinar conteúdos, mas também ensinar a pensar certo.

Com isso, ganhamos a primeira página de um dos principais jornais
da região, fundado na década de 1940, “O Sul de Minas”. Pena que
não tenha sido sobre nutrição, sobre coração, mas sobre “skate”,
sobre esportes radicais, e ainda com foto. Fizemos um auê na escola.
Na pág. 10, conquistamos meia página. Vejam quantas fotos. Nunca
se vendeu tanto jornal por lá. Todo o mundo comprou um, dois, três
jornais. Afixamos um jornal no muro da escola. Concluo, mostrando
Itajubá, cidade fácil de ser amada. O meu “e-mail” é
ruimartins@itacabo.com.br. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a apresentação
de “slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, passaremos à fase dos debates. A

Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular
perguntas aos expositores, que poderão encaminhadas por escrito ou
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oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate,
pedimos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, ficando dispensadas as
formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá de
até 3 minutos para fazer a intervenção, tempo que será garantido
também para as respostas.

A ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição completa das
exposições e debates, será publicada no jornal “Minas Gerais”, no
“Diário do Legislativo”, na edição do dia 1º/11/2007, quinta-feira.

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões do ciclo de
debates, esclarecemos que não será possível fornecer cópias das
gravações, porque haverá reprise do evento pela TV Assembléia. A
reprise será exibida nos seguintes dias e horários: no dia 2 de
novembro, sexta-feira, às 8h30min, abertura e parte da manhã do dia
18 de outubro; no dia 3 de novembro, sábado, às 8h30min, parte da
tarde do dia 18 de outubro; e no dia 4 de novembro, domingo, às
8h30min, parte da manhã do dia 19 de outubro. As apresentações
também estarão disponíveis “no site” da Assembléia Legislativa: www.
almg.gov.br.

Debates
O Sr. Presidente - João Soares dos Santos, do Núcleo Delta Minas

Gerais pergunta à Isabel Cristina: “Com esse custo por aluno, não
seria interessante voltar para o poder público? Um exemplo claro que
dá certo é o caso de Araxá, onde o poder público tem mais mobilidade
para comprar as mercadorias no próprio Município, trazendo
benefícios diretos aos produtores municipais. Onde há competência
para fiscalizar, existe competência para gerir”.

Analúcia Guimarães Couto, do Consea-MG, pergunta à Isabel
Cristina: “Por que continuar com a terceirização, que acaba
contemplando apadrinhados, se esses benefícios conseguidos
poderiam ser os mesmos se houvesse investimento em infra-
estrutura, equipamentos, capacitação para as merendeiras e
contratação por meio de concurso público de técnicos de nutrição
dietética, diminuindo os custos dessa terceirização?”.

Diego Rossi, do Dieese, pergunta à Isabel: “Mostrou-se que é
possível e dever do ente público ofertar alimentação escolar de
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altíssima qualidade, atendendo a todos os requisitos necessários. Por
que o Município de Varginha, ao diagnosticar os problemas, em vez
de se responsabilizar por estes, optou por delegar esse dever do
Município? O Município não teria condições de fazer um trabalho igual
ao das Prefeituras de Araxá e de Pedra do Indaiá, que são de extrema
competência?”.

Pergunta do Romeno Alves, do CAE-BH: “Qual é o custo total da
terceirização em Varginha? Qual é o custo “per capita” da merenda
em Varginha? Como é paga a terceirização? Os recursos são da
Prefeitura ou do PNAE?”.

Ana Lúcia Guimarães Couto, do Consea-MG, faz uma pergunta para
a Marlene: “Tendo em vista que o governo de Minas não repassa
recursos para a alimentação escolar, apenas os do governo federal,
somados aos da Prefeitura de Araxá, são suficientes? Aproveito para
parabenizar Araxá, modelo de gestão na alimentação escolar”.

Pergunta de Sérgio Ferreira da Silva, do CAE Municipal de Belo
Horizonte: “Marlene, hoje ocorre um grande desafio: mudança de
hábitos alimentares das crianças. Como vocês convivem com esse
problema?”.

Pergunta da Prefeitura Municipal de Juatuba, da Patrícia: “Marlene,
considerando a participação efetiva do CAE no Programa de
Alimentação Escolar, e mesmo encaminhando mensalmente ao
Conselho os documentos de todo o processo da execução do
programa, deparamo-nos com a dificuldade dos membros no que diz
respeito à interpretação das leituras contábeis. Eles têm dificuldades
por não saberem interpretar essas leituras. Diante do exposto, qual é
a sua opinião, para que possamos melhorar essa interpretação, em
uma forma que não dificulte o processo de aprovação da prestação de
contas?”.

Pergunta para a Maria Floripes da Silva de Ivy Scorti Pires, do
CRSAN do Alto e Médio Jequitinhonha: “A Universidade Federal de
Uberlândia trabalha junto a vocês, avaliando os possíveis aspectos
tóxicos de cascas, brotos, etc.? Falo isso porque sabemos que
algumas cascas de hortaliças possuem compostos tóxicos que podem
prejudicar a saúde das crianças, a longo prazo. Parabenizo pela ação
de vocês, mas penso que podem otimizar o trabalho, se for amparado
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pela avaliação dos aspectos tóxicos da matéria-prima utilizada”.
Pergunta do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, de

Eliane Beatriz Magalhães Silva, para Maria Floripes: “Gostaria de
saber se o projeto Alimentação Saudável tem a participação do
nutricionista. Se tem, como é sua atuação?”.

Pergunta para a Jorginete, da Ana Lúcia Guimarães Couto, do
Consea-MG: “Quantas nutricionistas tem o Estado do Rio de Janeiro?
Incorporam-se os técnicos em nutrição e dietética nas escolas? Qual é
o consumo de peixes e frutos do mar na alimentação escolar?”.

Pergunta da Ana Lúcia Guimarães Couto, do Consea-MG para a
Gisele, de Pedra do Indaiá: “Sabendo que foi aprovada a inclusão do
técnico em nutrição na conferência estadual e nacional, pergunto a
você: qual é a importância desse profissional que complementará o
trabalho do nutricionista, garantindo qualidade e segurança alimentar
escolar?”.

Pergunta do João Soares dos Santos, do núcleo do Delta-MG, para
a Gisele: “Na compra do pequeno produtor, como é feito? É por meio
de licitação ou outro tipo de enquadramento? Observação: por favor,
passe novamente seu contato”.

Há uma apreciação do Isaquias Costa, do Sind-UTE: “Capacitação é
melhor que privatização. O governo deve investir em capacitação e
qualificação com melhorias nas cantinas”.

Ao Deputado André Quintão, da Ana Lúcia Guimarães Couto, do
Consea-MG: “Na IV Conferência Estadual de Segurança Alimentar
Nutricional e na III Conferência Nacional de Segurança Alimentar
Nutricional, foi aprovada a inclusão e contratação dos técnicos em
nutrição e dietética para complementar o trabalho do nutricionista.
Qual é a disposição desta Casa em aprovar a proposta? Parabenizo o
Deputado André Quintão, pela dedicação não dele mas da sua
assessora Darklane, no Consea-MG e na assessoria às entidades
interessadas em participar do Plano Plurianual de Ação
Governamental”.

Onde está a Ana Lúcia? Inclui também o Deputado André Quintão?
Então, muito bem. Os aplausos são pela inclusão do Deputado André
Quintão. Parabéns, Deputado André Quintão.

A Rita Bianchetti Lima, nutricionista do Consea da Prefeitura
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Municipal de Viçosa, pergunta a Antônio Augusto Fonseca Garcia:
“Gostaria que o Antônio Garcia esclarecesse melhor o quadro de
horas semanais do nutricionista por número de alunos e refeições,
pois vemos, constantemente, profissionais atuando de forma irregular
em mais de uma Prefeitura. Gostaria de saber se é permitida a
contratação de nutricionistas para atuar no PSF e na Merenda
Escolar, como já vi em editais de concurso”.

Para o nosso Presidente do CAE-MG, a Elânia, do CAE de Sete
Lagoas, pergunta: “O CAE estadual faz fiscalização das escolas
estaduais como o CAE municipal faz e é cobrado por essa
fiscalização?”.

A Ana Lúcia Guimarães Couto, do Consea-MG, pergunta ao
Deputado João Leite: “Até quando as escolas continuarão fazendo
mágica para conseguir oferecer alimentos saudáveis, variados e fazer
valer o direito humano à alimentação adequada? Será que, após este
ciclo de debates, o Governador será sensível para enfim honrar o
compromisso com o Estatuto da Criança e do Adolescente e cumprir o
que está na Constituição?”.

Temos aqui algumas perguntas orais. Solicito que as pessoas sejam
bem sucintas porque o prazo é curto, pois algumas pessoas que estão
na Mesa sairão, de ônibus, daqui a pouco, para as várias regiões de
nossa Minas Gerais. Com a palavra, a Sra. Marcília Teixeira Saraiva,
do Sind-UTE, para o seu questionamento. Desculpe-me apressá-la
tanto, mas é por conta da necessidade dos nossos convidados que
têm de voltar para os seus Municípios. Obrigado, Marcília.

A Sra. Marcília Teixeira Saraiva - Boa-tarde a todos. Em primeiro
lugar, quero cumprimentar as companheiras de Araxá e de Uberlândia
pelo trabalho que é feito lá.

Companheira Isabel Cristina, que pena que vocês terceirizaram. Eu,
enquanto Auxiliar de Serviços Gerais, quero fazer o meu protesto,
porque nós, nas escolas do Estado de Minas Gerais, não temos,
infelizmente, nenhum treinamento. Qualquer Auxiliar de Serviços
Gerais faz a merenda. Gostaríamos de pedir a quem de direito que se
fizesse com que, nas escolas estaduais de Minas Gerais, houvesse a
merendeira.

Fiquei hoje muito feliz em ver as companheiras falarem das
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merendeiras com tanto carinho e amor. No Estado de Minas Gerais,
infelizmente, não temos essa pessoa da merendeira. Qualquer Auxiliar
de Serviços Gerais, sem treinamento nem nada, faz a merenda.

É necessário haver nutricionistas no Estado de Minas Gerais
porque, com apenas uma nutricionista para 4 mil escolas, é impossível
fazer um bom trabalho. Esperamos que haja pelo menos uma
nutricionista por superintendência. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, Idaline Franco de
Oliveira, do Sind-UTE.

A Sra. Idaline Franco de Oliveira - Boa-tarde a todos e todas.
Primeiro, gostaria de parabenizar este evento de hoje, esta
experiência rica que estamos levando para casa. Parabéns, Araxá,
Uberlândia e Pedras do Indaiá. Fiquei encantada com o trabalho de
vocês, que provaram que dá para fazer gestão pública de qualidade
com o dinheiro do povo.

Fiquei muito triste com Varginha, que provou a sua incompetência
em gerir o dinheiro público, porque passou essa competência para
uma empresa privada que fará isso com alto custo.

Quero falar de uma experiência de horta em escola. Gisele,
nutricionista de Pedras do Indaiá, disse que, quando planta horta, o
aluno faz interação com o meio ambiente. Realmente. No ano
passado, criei uma hortinha na escola e percebi que os problemas de
disciplina diminuíram.

No ano passado também, durante a amostra cultural que os alunos
fizeram no final do ano, convidamos Valéria, a única nutricionista do
Estado, para fazer um debate sobre os alimentos alternativos. É uma
pena que o Estado todo não tenha oportunidade de ouvi-la. Para nós
é mais fácil porque moramos em Belo Horizonte.

Minha proposta é que o Estado contrate pelo menos uma
nutricionista por região.

Fiquei encantada com o trabalho da Jorginete no Rio de Janeiro.
Trabalho com a Educação de Jovens Adultos - EJA - e tenho 40
alunas, todas auxiliares de serviços gerais. Elas não são merendeiras,
mas fazem as merendas.

Sem saber do projeto do Rio, estamos, durante minhas aulas de
Ciências, realizando essa oficina culinária. Elas levam as receitas para
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a sala de aula, e nós trocamos experiências.
Obrigada, parabéns para todos nós que estamos aqui até agora e

um grande abraço ao Élido Bonomo, porque, sem o seu empenho,
este seminário não teria acontecido.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcus Vinícius Dias, do
Cersam - Baixo Jequitinhonha e da Fetaemg.

O Sr. Marcus Vinícius Dias - Quando foram levantadas as
experiências, eu me confundi em relação aos produtos que são
utilizados na merenda escolar. Em algum caso, são comprados
produtos da agricultura familiar ou de associações dos trabalhadores
rurais?

Quanto ao aproveitamento de alimentos na merenda escolar,
parece-me que a maioria não é produto sem agrotóxico. Um tomate
daqui, por exemplo, é produzido com bateladas de produtos químicos.
Como fica isso? Acabamos ingerindo produtos químicos da mesma
forma.

Várias escolas usam produtos da Conab. O recurso que vai para a
merenda escolar por aluno é destinado a outra área ou acaba tendo
interrompido o seu envio?

O companheiro levantou vários problemas relacionados à merenda
na região do Jequitinhonha. Quero saber se algo já foi feito a respeito.
Pelo menos as escolas que conheço não têm nutricionista, e a coisa é
feita apenas “no jeito”, sem nenhuma organização.

Pelo que estou vendo, haverá terceirização na compra dos produtos
para a alimentação escolar. Parece-me que não poderão mais ser
comprados da agricultura familiar. Esses agricultores serão
automaticamente excluídos? Queria uma resposta: sim ou não?

O Sr. Presidente - Com a palavra, para responder as perguntas a ela
formuladas, a Sra. Isabel Cristina.

A Sra. Isabel Cristina Silva Lima - As perguntas do João Soares, da
Ana Lúcia Guimarães e do Diego, a meu ver, ficam atendidas em uma
só resposta.

Poderia seguir os exemplos de Araxá, Uberlândia e Pedras, mas,
naquele momento, a opção foi pela terceirização. Respeito a opinião
de todos, mas em Varginha a opção foi pela terceirização naquele
momento. Não quero dizer que não poderemos mudar. Vou levar o
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que ouvi aqui hoje. São experiências ricas e maravilhosas. Se vamos
ter a terceirização depois do término do contrato, não sabemos. Isso
vai ter de ser analisado. Não foi uma questão de competência, mas de
opção.

A outra pergunta é do Romeno: qual é o custo anual da terceirização
em Varginha? Não tenho os dados fechados, mas gastamos, por alto,
R$3.500.000,00. Ele quer saber qual o custo “per capita” por aluno.
Temos o café da manhã a R$1,20, a refeição a R$1,30 e as creches a
R$3,60. E, por fim, ele quer saber como é paga a terceirização. Uma
parte da alimentação é paga com os recursos que vêm do PNAE e a
Prefeitura entra com recursos próprios, que é o maior montante.

Espero ter respondido ao Romeno. Agradeço a participação neste
grande evento. Estamos à disposição para sanar outras dúvidas.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos a colaboração da professora. Com
a palavra, a Sra. Maria Floripes da Silva.

A Sra. Maria Floripes da Silva - Vou responder a pergunta da Ive e
da Eliane. Infelizmente, não temos uma nutricionista exclusiva, mas
nos apegamos às sugestões de cardápio que a Secretaria de
Educação envia às escolas. Sabemos do esforço da Isabel, que está
por trás disso. Sabemos que há um balanceamento.

Quanto aos brotos, ainda não os usamos na nossa alimentação. A
Universidade Federal de Uberlândia trabalha muito com os alunos
dentro de pirâmide alimentar e valor nutritivo. Os “banners” que
estavam lá no fundo são dos médicos que trabalham diretamente com
alunos. Quando não é possível saber se há alguma coisa tóxica na
alimentação, vamos atrás. Nossos auxiliares de serviços gerais
fizeram a capacitação durante uma semana. Eles trabalharam num
turno e fizeram a capacitação em outro turno. Ganharam um livro de
receitas, que já foi repassado ao nutricionista. A equipe do Grupo
Encantar sempre se reúne para trabalhar.

Aproveitando esta oportunidade, quero dizer que a escola não fica
só no reaproveitamento de alimentos. Temos o cardápio da própria
Secretaria, que é enriquecido. Fazemos uma alimentação saudável,
com acompanhamento dos médicos, dentro da não-reutilização de
alimentos, que é o caso do bolo de cenoura e de beterraba. Por isso



180

se faz necessário nas próprias escolas um forno maior, para dar maior
condição de trabalho a nossas serviçais.

Ivo, creio que respondi à sua pergunta; eram vários tópicos. Quanto
às hortaliças, ficamos com aquelas que conhecemos, que são do
nosso meio. Não temos problemas causados por compostos tóxicos.

Em nome da minha escola e de toda a sua superintendência,
parabenizo os auxiliares de serviços gerais. Agradeço o apoio que dão
à escola, pois, sem eles, não estaríamos aqui. A alimentação das
crianças depende deles. Só trabalhamos bem quando a equipe é
unida. Por isso disse que todas devem fazer o curso. Se uma não faz,
o resto caminha. Para que um trabalho dê certo, toda a equipe precisa
estar empenhada e disposta a trabalhar. Agora teremos uma
nutricionista, mas parabenizo toda a nossa equipe. Espero fazermos
um trabalho de qualidade ainda maior em relação ao que estamos
realizando. Com pouco, milagrosamente, trabalhamos e queremos
trabalhar. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Parabenizo nossa Diretora e Profª
Maria Floripes e toda sua equipe de auxiliares, de merendeiras que
fazem esse belíssimo trabalho.

O Prefeito Itamar veio até aqui agradecer as manifestações de
apreço dirigidas ao Município e o apoio que sua equipe técnica
recebeu. O Prefeito fez apenas uma correção: o nome do Município é
Pedra do Indaiá. Será que eu disse Pedras do Indaiá? Ele veio fazer
somente essa correção, mas agradeceu as manifestações de apoio ao
trabalho que realiza em sua cidade. Obrigado, Prefeito, pela sua
presença. Parabéns!

Com a palavra, a Sra. Marlene Borges Pereira, Secretária Municipal
de Educação de Araxá.

A Secretária Marlene Borges Pereira - A Analúcia pergunta se é
possível fazer-se alimentação de qualidade com os recursos
repassados, porque sabemos que são insuficientes.

Analúcia, Araxá felizmente é uma cidade privilegiada. A arrecadação
é boa. Além disso, o Prefeito utiliza esses recursos em prioridades
estabelecidas, como saúde e educação. O orçamento é participativo,
ou seja, construído por muitas mãos. Estabelecemos as nossas
prioridades e colocamos os gastos no orçamento do próximo ano. Por
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isso é possível uma alimentação de qualidade em nosso Município.
Agradeço os cumprimentos.

O Sérgio abordou a mudança de hábitos. Sabemos que enfrentamos
muitas dificuldades para mudarmos nossos hábitos. Ninguém faz isso
da noite para o dia. É um trabalho contínuo, realizado em longo prazo.
Temos investido na mudança de hábitos por meio de palestras,
oficinas, orientações, além de buscarmos parcerias com a Secretaria
de Saúde, que está sempre conosco. Fazemos também com que os
alimentos se apresentem de uma forma atrativa, diferente. Por
exemplo, se a criança tem rejeição por beterraba, podemos batê-la no
liqüidificador e colocá-la no feijão. Assim fazemos com outros tipos de
alimentos. Fazemos isso diuturnamente.

A pergunta da Patrícia diz respeito ao CAE, ao acompanhamento e
à prestação de contas. Pede uma sugestão considerando que às
vezes determinadas pessoas não têm o conhecimento contábil
necessário para isso. O processo é feito mensalmente. Acompanham
a compra, a licitação, analisam as notas, não deixam isso apenas para
o final do ano, para a última hora.

Nós deixamos um profissional da contabilidade da Prefeitura à
disposição, para prestar uma orientação em todas as reuniões. Esse
profissional está em prontidão para sanar as dúvidas e participar tanto
das reuniões do CAE quanto das do Fundef.

Muito obrigada. Mais uma vez, agradeço à Assembléia Legislativa o
convite, na pessoa do prezado Deputado João Leite.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Gisele Cristina Teixeira,
nutricionista da Secretaria Municipal de Educação de Pedra do Indaiá.

A Sra. Gisele Cristina Teixeira - Agradeço todos os cumprimentos. A
Prefeitura de Pedra do Indaiá tem o imenso prazer de dividir com
todos as nossas experiências. Realmente é possível promover uma
alimentação escolar de qualidade.

Analúcia, o técnico de nutrição é importante em qualquer área de
sua atuação. Em relação à merenda escolar, em que há uma grande
demanda de trabalho, esse profissional complementa a nossa atuação
e garante, cada vez mais, uma qualidade na alimentação.

João Soares, o pequeno produtor, no Município de Pedra do Indaiá,
participa pelo processo de licitação, porque a nossa compra
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ultrapassa o valor de R$8.000,00. Para participar, ele tem de levar as
cópias dos seus documentos pessoais, a escritura do terreno e o
certificado de produtor rural. Para garantir ainda mais que a compra
será feita diretamente do pequeno produtor, poderá constar no edital
de licitação o produto, dizendo que é cultivado sem adição de
agrotóxicos. O nosso “e-mail” é:
merendaescolarpedra@yahoo.com.br.

Agradeço o convite e espero contribuir com uma alimentação mais
adequada em Minas e no Brasil.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Jorginete de Jesus
Damião, Vice-Diretora do Instituto de Nutrição Annes Dias, da
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela
presença. Leve ao Secretário o agradecimento da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

A Sra. Jorginete de Jesus Damião - Muito obrigada. Agradeço os
cumprimentos da platéia no que diz respeito à nossa experiência
apresentada.

Analúcia perguntou quantos nutricionistas há no Estado do Rio de
Janeiro e se são incorporados os técnicos em nutrição e dieta nas
escolas.

Destaco que sou do Município do Rio de Janeiro. Portanto, não sei
exatamente quantos nutricionistas existem no Estado.

Não sei se esclareci bem que, apesar de o Instituto de Nutrição
Annes Dias fazer parte da Secretaria Municipal de Saúde, é
responsável pela política de alimentação e nutrição da Prefeitura
como um todo e, portanto, de todas as secretarias.

Na Prefeitura, há mais de 400 nutricionistas que trabalham na rede
básica de saúde, que é muito extensa. Há mais de 100 unidades de
atenção básica e 23 hospitais. Há o Programa de Alimentação Escolar
e o Programa de Alimentação do Trabalhador também em algumas
secretarias.

Especificamente em relação ao Programa de Alimentação Escolar,
no Inad, onde estão lotados todos os nutricionistas do programa,
embora atuem em toda a cidade, há 35 profissionais. Eles trabalham
nas equipes de supervisão, que é mais externa; de pesquisa, no
trabalho de monitoramento; de projetos educativos, que tem esse
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papel das práticas educativas e do material; de planejamento
alimentar e do controle de qualidade; e há três nutricionistas da
direção.

Se pegarmos a portaria e os parâmetros, veremos que o déficit, em
comparação com a demanda, é muito grande. Está previsto concurso
para o próximo ano, mas é uma equipe muito efetiva no trabalho, até
porque temos uma experiência de muitos anos com o Programa de
Alimentação Escolar. Faz 10 anos que o Instituto está na saúde, além
de ter trabalhado 40 anos só com o Programa de Alimentação
Escolar, portanto tem grande tradição.

Respondendo à pergunta sobre os técnicos de nutrição, não temos
esses profissionais ainda, pois, há até pouquíssimo tempo, não
tínhamos um número de técnicos na cidade para dar conta desse
Programa. Temos já, se não me engano, duas escolas de ensino
médio para formação de técnico em nutrição. Nós e o Conselho já
começamos essa discussão. O Antônio Pereira poderá falar um
pouquinho sobre isso. Assim não temos hoje esse profissional, mas já
discutimos essa possibilidade, até mesmo para formatar qual será o
papel desse técnico e como o incorporaremos nas equipes.

Responderei agora a uma pergunta sobre o consumo de peixes e
frutos do mar na alimentação escolar. Embora o Rio de Janeiro seja
uma cidade de praia, peixes e frutos do mar são caríssimos. Então
não temos frutos do mar na alimentação escolar. Em relação ao peixe,
temos o cação, pelo fato de não ter espinho e ser, portanto, mais
seguro para ingerir. Como é muito caro, temos uma freqüência menor
do que as outras carnes, mas há boa aceitação. Há alguma
resistência em creches, mas, escolhendo bem o produto, não há o
menor problema. Aliás, é uma oportunidade de a população
experimentar o produto, visto que é muito caro e não faz parte do
cotidiano de todas as famílias.

Complementando, gostaria de referir-me ao custo desse produto.
Acho que devemos ter uma discussão maior no País do porquê de o
peixe ser tão caro para a população. Por que não podemos ter algum
subsídio ou alguma alternativa para tornar mais fácil o acesso a esse
produto?

Por fim, quero referir-me ao financiamento do Programa de
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Alimentação Escolar. Ficamos espantados como alguns Municípios
não têm a contrapartida para a compra do gênero. Em torno de 60%
do cardápio é subsidiado pelo Município. Oferecermos uma refeição
completa, com arroz, feijão, hortaliças, frutas e proteínas todos os
dias, é impossível se não houver a contrapartida do Município. Claro,
pode-se discutir um aumento dos recursos federais, mas é importante
que o Município dê a sua contrapartida. É preciso fazer a discussão
do papel dos entes nessa questão do financiamento. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Registramos que o ex-Deputado Edson Rezende,
na última legislatura, representou a Assembléia Legislativa no
Conselho Estadual de Alimentação Escolar.

Foi lembrado pelo Élido Bonomo que foi o Deputado Edson Rezende
o primeiro a apresentar esse requerimento nesta Casa. Não foi
possível realizar este ciclo de debates na legislatura passada, mas
ficou o sonho do Deputado Edson Rezende, que se realizou agora.
Seja bem-vindo a esta Casa. Merece os nossos aplausos.

Com a palavra, a Sra. Mariza Flores Fernandes Peixoto.
A Sra. Mariza Flores Fernandes Peixoto - Acredito que minha fala

tenha atendido praticamente a tudo que poderia ser dito em relação à
parceria da extensão, mas volto a reforçar que apresentei uma
proposta no ciclo de debates. Há até uma correção para ser feita,
porque ficou “Secretaria de Saúde”, mas é “Secretaria de Educação”.
Seria a formalização de uma parceria entre a Secretaria de Educação,
a Emater e a Conab, com o controle social dos CAEs, do Consea, dos
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e do
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, que tem
uma câmara técnica de agricultura familiar e uma câmara técnica dos
territórios, que é muito atuante, na defesa da ampliação desse
Programa de Aquisição de Alimentos com destino à alimentação
escolar.

Toda esta questão de que os Municípios e as escolas fazem milagre
pode ter a mão desse alimento que está chegando por fora, que é
extremamente bem-vindo. É o alimento produzido pelo agricultor
familiar, num modelo de agricultura socialmente mais justo e
ambientalmente mais sustentável. Uso dessa oportunidade de falar no
final para dizer que a Emater-MG está disposta a construir essa
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parceria com vocês em todos os Municípios do Estado de Minas.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, Antônio Augusto
Fonseca Garcia.

O Sr. Antônio Augusto Fonseca Garcia - Primeiramente, em relação
à pergunta sobre o quadro de nutricionistas, tais profissionais, até por
exigência do FNDE, devem ser vinculados à Secretaria de Educação,
no caso o gestor do Programa de Alimentação Escolar.

Quanto à carga horária, a nossa Resolução nº 358 - vocês podem
acessá-la pelo “site” do Conselho: www.cfn.org.br - estabelece o
número de escolares por nutricionista, esclarecendo se é período
parcial ou integral, ou seja, se a escola atende à criança por um
período ou dois, manhã e tarde, por exemplo. Se for manhã e tarde, o
período é integral, e o nutricionista teria de ficar mais tempo lá. Se a
criança permanecer na escola por um período parcial e a unidade só
funcionar nesse período, ele ficaria menos horas.

Se o profissional pode ou não acumular responsabilidades técnicas,
depende de o Conselho Regional estudar cada lugar. Por exemplo, o
nutricionista é responsável técnico por uma escola pequena, mas, se
houver compatibilidade de tempo para se deslocar de um local para o
outro, pode atuar também num Município limítrofe. Se as escolas
forem vizinhas, ele poderia acumular mais de uma responsabilidade
técnica, trabalhando na alimentação escolar e num PSF, se for o caso.
Mas tem de haver a compatibilidade de horário, do tempo de
deslocamento, verificando-se se há quadro técnico ou não naquele
serviço em que está. Tudo isso é considerado pelo Conselho
Regional, e, avaliados esses parâmetros, ele é liberado ou não para
ser responsável técnico de mais de um Município ou localidade.

É claro que problemas existem. Essa resolução é de dezembro de
2005. Não sei se a Carol, do FNDE, mencionou na palestra, mas,
antes dessa resolução, tínhamos aproximadamente 900 nutricionistas
atuando na alimentação escolar. Decorrido um ano e oito meses da
sua edição, hoje já temos 2.700 nutricionistas.

Isso significa que os Municípios estão melhorando a qualidade de
seus programas.

Não podemos esquecer que ano que vem haverá eleição para
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Prefeito. E nossa atividade técnica não deve ser dissociada da nossa
atividade política. Devemos aproveitar essa oportunidade para mostrar
aos gestores a necessidade de implementação de um programa de
melhor qualidade, com seu respectivo acompanhamento.

Na merenda escolar, o trabalho do nutricionista é importantíssimo.
Se o programa evolui com qualidade, certamente um Prefeito que não
tem nutricionista, observando como funciona o programa no Município
vizinho, pode entusiasmar-se. Também a população reivindicará mais,
querendo saber o porquê da diferença entre a alimentação escolar de
outro Município e a deles. Isso gera competitividade de qualidade,
bem salutar. Não podemos perder essa oportunidade.

Quanto à região do Vale do Jequitinhonha, citaram a grande
prevalência de anemia e hipovitaminose A, verificada há alguns anos.
Não tenho acompanhado os resultados, mas o governo federal
elaborou uma legislação para se adicionar ferro na farinha de trigo,
melhorando esse aspecto no País. Certamente não resolverá o
problema de uma anemia grave existente em determinada região,
como a do Vale. Não tenho notícia de como essa intervenção foi
realizada. Naquela época havia programas de suplementação de ferro
na região e de vitamina A também.

Os técnicos estão sendo incorporados no sistema, sendo registrados
nos conselhos regionais. Em Minas Gerais existem muitos técnicos, e
o conselho estuda uma forma de eles participarem da administração,
tornando-se um conselho mais democrático, deixando que os técnicos
atuem internamente. Os técnicos que ainda não estão registrados
devem procurar os conselhos para efetuar esse registro.

Agradeço a oportunidade de participar deste ciclo de debates. Mais
uma vez, elogio a iniciativa desta Casa. Este ciclo de debates é
pioneiro no Brasil. Não tenho notícia de outro, realizado em uma
Assembléia Legislativa, com esse nível. Esta discussão representa um
avanço. As pessoas têm de reivindicar, discutir assuntos como este,
para que cada vez mais avancemos em um programa de alimentação
escolar de qualidade no País. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Antônio Augusto. A Jorginete nos
convida para participarmos do VIII Seminário de nutrição e saúde
coletiva: tendências e desafios, que ocorrerá no dia 30 de outubro, no
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BNDES, na Avenida Chile, 100, no Rio de Janeiro.
Passo a palavra ao nosso Presidente, Élido Bonomo, para

responder a alguns questionamentos. O Deputado André Quintão
responderá à pergunta feita a ele, nas considerações finais. Com a
palavra, Élido Bonomo.

O Sr. Élido Bonomo - Respondi à pergunta da Elaine, de Sete
Lagoas, ontem, várias vezes, à repórter da TV Assembléia. Ela
pergunta se o CAE fiscaliza as escolas estaduais, como isso é feito e
se recebe cobranças para manter essa fiscalização. A resposta é:
trabalhamos naquilo que é nosso limite. A fiscalização nas escolas
estaduais, num primeiro momento, é feita pelo colegiado escolar,
quando ele consegue fazer isso, se não está envolvido com a diretoria
da escola. De nossa parte, fazemos essa fiscalização de duas
maneiras: ou quando há denúncia ou quando recolhemos uma
amostra. Lembrando que não se trata de uma amostra estatística, não
representa o conjunto. É uma amostra que respeita nossa capacidade
laborativa. Somos sete titulares e sete suplentes para fazer todo o
trabalho. Temos de levar em conta nossa capacidade de ir à escola.
Se podemos, fazemos.

Faz que representa o conjunto? Não, muito longe disso. Não temos
capacidade para isso, nem se triplicarmos os membros. Por isso, de
acordo com a proposta do João Leite ontem, vimos discutindo outros
mecanismos de parceria para fazer essa fiscalização. Se somos
cobrados, como não temos um mecanismo de interação muito ágil,
somos cobrados pouco. Conforme falei ontem, quando estivermos na
internet, espero que pela interatividade do “site” não sejamos
cobrados muito. O próprio professor e o aluno, em sua cidade, já
podem se comunicar conosco pela internet, desde que tenham acesso
à rede. Atualmente, nosso mecanismo de comunicação não é ágil.

Não sei se a pessoa que me perguntou está aí, se respondi a sua
pergunta. Nosso objetivo, nosso interesse é fiscalizar, mas nossa
capacidade periférica não é igual à do CAE municipal, cujos
professores você conhece, assim como o colegiado, e sabe que se
reúnem, mas não temos essa capacidade, embora tenhamos de
melhorar isso. Com certeza, temos de melhorar. É dessa forma que
funciona.
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O Sr. Presidente - Farei agora a leitura da comissão de
representação do ciclo de debates “Alimentação escolar como
estratégia de segurança alimentar e nutricional”. (- Lê:)

“Associação de Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG -,
Associação dos Diretores das Escolas Estaduais de Minas Gerais,
Centro de Desenvolvimento Sustentável Estrela da Vitória - Núcleo
Delta; Colegiados de Secretários Municipais de Saúde, Consea-MG,
Conselho Estadual de Alimentação Escolar, CAE-BH, CAE-Ipatinga,
CAE- Juatuba, CAE-Sete Lagoas, Conselho Municipal de Segurança
Alimentar - Comusan -, Conselho Regional de Educação Física,
Conselho Regional de Nutricionistas, Coordenadoria-Geral de Política
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, Emater-MG, Escola
Algodão Doce, Escola Estadual Francisco Menezes Filho, do Bairro
Ouro Preto, em Belo Horizonte; Escola Estadual Guilherme Azevedo
Lage, do Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte; Federação das
Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais,
Fetaemg de Jordânia, Fórum Mineiro de Segurança Alimentar e
Nutricional, Prefeitura Municipal de Ipatinga, Prefeitura Municipal de
Juatuba, Secretaria de Estado de Educação - Coordenação do
Programa de Alimentação Escolar da Rede Estadual de Minas Gerais
-, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de
Abastecimento de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Educação
de Belo Horizonte, UFMG, Universidade Federal de Viçosa.”

Alertamos que essa comissão se reunirá permanentemente e que,
oportunamente, informaremos sobre as reuniões. Na próxima reunião,
deverá avaliar as propostas encaminhadas por estes debates.
Portanto, o ciclo de debates não se extingue com o encerramento
desta reunião, permanece com nossa representação. Com a palavra,
nosso Presidente, Élido Bonomo, que fará uma entrega à Assembléia
Legislativa.

O Sr. Élido Bonomo - Parece que esta tarefa é fácil, mas também é
árdua. É com alegria que simbolicamente entregamos ao Deputado
João Leite, aqui representando o Presidente da Casa, as propostas
ajuntadas nos dois dias de debates e encaminhadas a cada um dos
presentes.

O Sr. Presidente - Tanto eu quanto o Deputado André Quintão,
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encaminharemos as propostas ao Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de quem
recebemos todo o apoio para a realização deste ciclo de debates. O
Deputado Alberto Pinto Coelho prioriza a questão do desenvolvimento
social, sendo este o eixo de sua gestão nesta Assembléia. Passo a
palavra ao ex-Deputado Estadual Edson Rezende, ex-Conselheiro do
Conselho Estadual de Alimentação Escolar, para sua saudação.

O Sr. Edson Rezende - Agradeço a oportunidade, Deputados João
Leite e André Quintão. Agradeço também ao Élido Bonomo,
representante do CAE; aos componentes da Mesa; a todos vocês que
aqui estão discutindo assunto da mais alta importância, e aos
membros do Conselho de Alimentação Escolar, com quem tivemos o
privilégio de discutir, por dois anos, a questão.

Não pude estar aqui durante todo o período, devido a um curso que
estou freqüentando. Aproveitei a hora do almoço para vir aqui e ver,
com meus próprios olhos, este acontecimento. Essa é uma luta de
dois anos, tempo em que tentamos discutir a questão da alimentação
escolar.

Entendemos, no CAE, que não podemos perder essa oportunidade,
uma vez que temos, na rede pública estadual, quase 1.800 crianças e
adolescentes, que, juntamente com a rede municipal, chega a um
número de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Esse é o público
que se encontra numa idade fundamental no que diz respeito à saúde.
Como mudar esse quadro? Temos recursos que, embora não sejam
suficientes para resolver todos os problemas, podem solucionar uma
parte importante deles. Como mudar? Através da pesquisa feita pela
Secretaria de Estado de Saúde, em convênio com a Secretaria de
Estado de Educação, em que constatamos problemas primários. Por
exemplo, quem faz a alimentação é uma serviçal, uma pessoa que
trabalha na limpeza e usa parte de seu tempo para tanto. Vimos que,
na mesma pia em que são lavados os alimentos, também se faz a
higiene das próprias mãos. Vimos a questão do acondicionamento dos
alimentos, a forma como é feita, sem técnica alguma. Vimos a questão
do cardápio. Enfim, coisas primárias, simples, que poderiam ser
melhoradas, mas não se consegue fazer isso.

Apesar da capacitação das cantineiras, feita por um grupo de
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nutricionistas das Secretarias de Estado de Saúde e de Educação, um
tempo depois, passando-se por lá, verificou-se que o que foi ensinado
não estava sendo cumprido, demonstrando a necessidade de uma
continuidade no processo de capacitação e reorientação.

Sou médico e falarei sobre o meu olhar em relação à questão da
alimentação. Uma alimentação de qualidade muda a vida das
pessoas, diminui a incidência de infecções respiratórias, aumenta o
desempenho intelectual das crianças nas escolas. Por que perder a
oportunidade de ter, nas escolas, um espaço privilegiado, juntamente
com professores voltados para a questão da educação, mas zelando
pela vida das crianças?

Podemos mudar esse cenário. O Élido disse-me que, se levarmos
em conta o País, isso constitui 22% da população brasileira. Não
podemos perder essa excelente oportunidade!

Este ciclo de debates é para democratizarmos essa discussão e
levarmos às cantineiras e aos professores de todas as escolas de
Minas não mais a questão da merenda mas a da alimentação. É
necessário dizer assim: “Aqui tem nutrição adequada para a saúde do
nosso povo, especialmente para as crianças e os adolescentes, que
estão em fase de crescimento”.

Falamos aqui sobre outro conceito, não mais sobre a merenda,
aquela coisa do intervalo, mas sobre alimentação verdadeira. Temos
de acordar para isso, para a cultura, para a mudança do nosso
procedimento nas escolas. Para isso, temos de fazer discussões nas
escolas. Não basta o CAE desenvolver ações e pesquisas, se não
conseguirmos descentralizar, fazer com que isso chegue a todas as
escolas. Por isso a Secretaria de Educação tem de ter profundo
envolvimento e entender que se trata de uma política educacional
fundamental, pois, com barriga vazia, ninguém aprende nada. É
impossível aprender, quando a glicose baixa.

Quero parabenizar este ciclo de debates. Demos um passo
importante, a Assembléia e o Estado de Minas, porque não se trata
apenas do comer, mas do cuidado com as crianças e com os
adolescentes.

Queria citar o nome da Analúcia, técnica nutricionista.
Acompanhamos a sua paixão pela questão da nutrição. Tenho
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aprendido muito com ela. Os médicos, como eu, acham que sabem,
mas os nutricionistas sabem muito mais. Portanto, é preciso que os
nutricionistas estejam nas escolas, para mudarem, de fato, a
qualidade da alimentação escolar.

Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado
João Leite, que continuemos avançando na questão da alimentação,
da saúde e do cuidado com as crianças e com os adolescentes de
Minas.

O Sr. Presidente - Obrigado. Passo a palavra ao Deputado André
Quintão, para as suas considerações finais. Quero ainda agradecer o
elogio, a sua competente assessoria.

O Deputado André Quintão - Boa-tarde a todos. Cumprimento o
Deputado João Leite, o ex-Deputado Edson Rezende, os convidados
desta Mesa.

Nas considerações finais, primeiramente quero fazer um
agradecimento - o Deputado João Leite já o fez - ao Presidente da
Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, que autorizou a
realização deste ciclo de debates, e a todo o corpo técnico da
Assembléia.

Ao participarmos de um encontro como este, de um dia e meio, às
vezes pode parecer que a sua construção foi rápida; mas não, o
tempo de preparação envolveu entidades, discussões, debates e, a
partir desse documento, a Comissão de Representação. Houve todo o
envolvimento de servidores e servidoras no processo. Portanto, faço
um agradecimento a todos, sem distinção de espaços na Assembléia,
e às nossas assessorias, do Deputado João Leite e da nossa, por
meio da Darcklane.

Esse trabalho foi coletivo. Todos nós o fizemos, principalmente a
comissão de preparação. Este seminário foi preparado por uma
comissão de entidades. Portanto, queria agradecer a todos que
contribuíram, particularmente ao ex-Deputado Edson Rezende,
protagonista desse processo; ao Élido, por meio do CAE; e ao
Consea-MG. O Deputado João Leite integra o CAE, e eu, o Consea.

Então, foi uma iniciativa conjunta não só entre parlamentares mas
também entre instituições que têm representação da sociedade civil
nesse assunto.
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Registro a alegria de compartilhar essa experiência com o Deputado
João Leite, que é um dos parlamentares mais atuantes e um dos mais
voltados para a área social. Estamos repetindo uma dobradinha. Em
Belo Horizonte, fui Secretário de Assistência Social na mesma época
em que ele era Secretário de Esportes. No governo Patrus, há 14
anos, desenvolvemos boas parcerias, principalmente na área de
crianças e adolescentes, com o projeto Dente de Leite e o Programa
Miguilim. É um prazer ter iniciativas compartilhadas por parlamentares
de diferentes partidos, mas com uma preocupação comum. O
seminário demonstrou que política pública exige integração
institucional, independentemente de quem comanda a Prefeitura, o
Estado ou a Federação. Esse compartilhamento é um dos critérios e
um dos requisitos para o êxito das políticas públicas.

Élido, já li o documento. Além dos debates, temos um bom material.
Percebo que há alguns consensos. Primeiro, é preciso haver a
complementação de recursos, pelos vários níveis de governo, para a
alimentação escolar. Cada Estado, cada Prefeitura, tem sua realidade,
mas as experiências mostram que, quando um outro nível de governo
aporta recursos, a qualidade e a eficiência do programa de
alimentação melhoram.

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, discutiremos o PPAG na
Assembléia. Os Municípios discutirão seus Orçamentos na Câmara
Municipal, assim como o fará o Congresso. Este debate deve ter um
desdobramento na discussão orçamentária.

Outro consenso é a necessidade de profissionalização da política
pública, pois ela multiplica o recurso. Não se trata de milagre, mas de
uma questão científica de gestão. Quando há boa gestão, que é
profissional, os recursos são potencializados. Não estou falando do
combate à corrupção, de ações indevidas de alguns segmentos, mas
de boa elaboração de cardápio, de bom processo de compra, de boa
orientação.

A Assembléia tem um projeto de lei em tramitação, pois é o mínimo
que podemos efetivar no Estado. Em cada Superintendência Regional
de Educação, precisamos do profissional habilitado para orientar e
acompanhar os processos municipais. Da mesma forma, os
Municípios devem contar com isso, não só pela imposição legal do
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Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas por ser, na minha
avaliação, um ponto pacífico. Temos que profissionalizar a gestão da
política alimentar.

Nesse aspecto, respondo à pergunta da Analúcia: com
nutricionistas, técnicos em dietética, enfim, é possível construir uma
rede de gestão profissional em que cada um aporta seu trabalho
específico de acordo com sua formação. Isso causará impacto nos
profissionais que não têm formação específica, mas desenvolvem
atividades afins como auxiliares, cantineiras e merendeiras. Ou seja, a
presença do profissional pode estimular e multiplicar a capacitação
dos demais. Fiquei feliz com a presença do Sind-UTE, que é
fundamental na execução da política pública.

Espera-se, ainda, o aperfeiçoamento dos CAEs municipais e a
restrição, no espaço escolar, de uma ação negativa de comércio
privado de alimentação. Há um projeto de lei em tramitação na
Assembléia que devemos acompanhar com carinho. Não adianta
desenvolver a escola como espaço de promoção de novos hábitos
alimentares se nela ou em sua porta se convive com um tipo de
mercado em que a lógica é o lucro, e não a educação e a segurança
alimentar.

Se houver compatibilização da lógica de promoção de alimentação
adequada com a lógica de mercado, o que poderá ajudar a escola,
mas acho que a experiência do Rio mostra que, às vezes, isso não é
necessariamente compatível. Penso que a realidade mostrará isso,
mas, do jeito que muitas vezes acontece, há uma concorrência
desigual e desleal.

O último ponto que penso ser fundamental é essa vinculação da
política de alimentação escolar à agricultura familiar, à produção local
de alimento e às agriculturas urbana e periurbana, porque a política de
segurança alimentar compreende produção, acesso e
sustentabilidade. A questão da produção é fundamental. Então, as
experiências também revelaram que, quando vocês fazem essa
junção, há a possibilidade de acessar mais recursos públicos. Hoje
temos o PAA, o Compra Local, a Conab, o Ministério do
Desenvolvimento Social e o trabalho de apoio e extensão da Emater,
ou seja, tem-se como aportar recursos adicionais na alimentação
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escolar que, necessariamente, não são originários do FNDE. Então,
hoje, temos de buscar todas essas formas de complementação e
captação de recursos. Mais: vinculando e obrigando a compra da
agricultura familiar; e o companheiro da Fetaemg insistiu muito nisso,
porque distribuímos renda no campo, diversificamos alimentação e
valorizamos os hábitos e a produção regionais, economizando
recursos e multiplicando benefícios.

Teremos, no Congresso Nacional, um projeto em tramitação que
será polêmico, mas que poderá, aliás, ter um nível de exigibilidade
mínima de compra da agricultura familiar. Penso que esta Casa
acompanhará isso e estará comprometida com o processo. Portanto
fico com a sensação de que avançamos muito com a realização deste
ciclo de debates, pois a participação foi, qualitativa e
quantitativamente, expressiva. Com essa comissão de representação
tão plural, a Assembléia acompanhará esses projetos de lei, incidir-se-
á no Orçamento e no PPAG e haverá a colaboração dos diversos
níveis de governo. Deputado Edson e Deputado João Leite, talvez
esse seja o programa de dimensão nacional mais antigo em curso
hoje, no Brasil, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e o mais
desafiador, pois precisa de avaliação, melhoria, qualidade, expansão
e, sobretudo, adesão de todos os níveis de governo e da sociedade.
Portanto é uma obrigação nossa fazer com que esse programa, o
maior e mais antigo do Brasil, também tenha, cada vez mais, uma
qualidade maior, porque esta beneficia a quem? O ser humano, a
criança e o adolescente, em uma fase estratégica de desenvolvimento
emocional, social, cognitivo e pedagógico. Parabéns a todos vocês
que fizeram este ciclo de debates ser coroado de êxito. Parabéns,
Deputado João Leite. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado André Quintão. Responderei
ao questionamento feito a mim pela Analúcia, que fala do Governador.
Não posso responder por ele, mas pelo meu mandato na Assembléia
Legislativa, mandato totalmente comprometido com a vida e as
crianças. Há muito tempo, trabalho uma questão da qual estou
convencido: o Brasil precisa urgentemente de um novo pacto. Vimos
muito claro - e estou totalmente de acordo com isso - que precisamos
complementação para a alimentação escolar, e talvez a parte mais
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simples disso seja o repasse dos R$0,22.
Depois temos uma etapa que são as nossas quase 3.700 escolas

estaduais com todas as nossas merendeiras, Diretoras e toda uma
estrutura a serviço dessa alimentação escolar. Depois ainda há os
Municípios, com o que foi apresentado aqui por Araxá e Pedra do
Indaiá, algo impressionante, com todo o pessoal envolvido, e ficou
aquela parte do governo federal, que é transferir R$0,22 “per capita”.
Precisamos rediscutir essa questão.

É claro que é preciso um complemento desse repasse. Estou
propondo R$0,50, que é pouco, mas, se formos para outras áreas,
veremos que os governos municipais e estaduais têm toda uma
estrutura à disposição. E a parte do governo federal é o repasse
desse recurso.

Poderemos avançar muito. Vimos aqui a presença técnica da
Emater, tão importante nessa discussão. Ouvimos sugestões
importantes, como a da presença do nutricionista em nossas
superintendências. A comissão será importante para nos ajudar na
discussão agora da revisão do PPAG. Para isso, a Assembléia
Legislativa poderá contribuir.

Essa é uma contrapartida vigorosa do Estado. Se o Estado se
comprometer com os nutricionistas, será fundamental para a
alimentação escolar em Minas Gerais. Se for possível colocar
recursos, serão também muito bem-vindos e importantes; no entanto,
é preciso rediscutir a alocação dos recursos no País, de competências
dos níveis. Esta é uma prioridade da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais: discutir o pacto federativo.

Precisamos de outro pacto federativo. Ficou para os Estados e para
os Municípios um trabalho muito grande. Precisamos de uma nova
redistribuição desses recursos. Estamos discutindo a CPMF, que
envolve cerca de R$41.000.000.000,00, que ficarão com o governo
federal. Esses recursos precisam ser redistribuídos com os Estados e
os Municípios. Essa é uma discussão importante que precisa haver.

É muito importante e fundamental a questão da estrutura do
Consea. Não é possível dar uma resposta efetiva com a estrutura que
existe. Espero que também discutamos essa questão na revisão do
PPAG. A estrutura precisa ter um corpo técnico para que cumpra
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efetivamente o seu papel de controle social.
Agradeço todo o apoio que tivemos para este evento. Agradecemos

a todo o corpo técnico da Assembléia Legislativa, à nossa TV
Assembléia, à área de comunicação da Assembléia Legislativa, à
segurança da Assembléia Legislativa, a todos os que se envolveram
neste evento. E a presença de vocês, até este horário, falando tanto
de alimentação escolar, e estamos firmes aqui, sem alimentação.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 22, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 384/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Antônio e
Maria Geny Barbosa, com sede no Município de Juiz de Fora.

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 384/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosa, com sede no
Município de Juiz de Fora, que tem como finalidade precípua prestar
assistência a crianças na perspectiva de concretizar o direito e as
oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao seu
desenvolvimento.

Para dar suporte ao seu trabalho, busca a união e a colaboração
dos pais, dos funcionários da entidade e da comunidade, sempre com
o intuito de proporcionar aos seus assistidos melhores condições de
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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 384/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.435/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação
de Vidas - IPFAV -, com sede no Município de Santa Luzia.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 4/8/2007, 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 1.435/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro de Recuperação de Vidas, com sede no Município de Santa
Luzia.

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 parágrafo único do art. 11 do seu estatuto
(alterado em 10/10/2007) determina que a instituição não remunere
seus dirigentes, e o art. 30 preceitua que, no caso de sua dissolução,
o patrimônio líquido será transferido a pessoa jurídica qualificada nos
termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de
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pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
organização da sociedade civil de interesse público, preferencialmente
que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.435/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio

Júlio - Ademir Lucas - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.487/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar a denominação de Estrada Joanito Balieiro à rodovia
que liga os Municípios de Bocaina de Minas e Liberdade.

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
Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta consubstanciada

no Projeto de Lei nº 1.487/2007 render justa homenagem à memória
de Joanito Balieiro pelos relevantes serviços prestados ao Município
de Bocaina de Minas. Como Prefeito Municipal, realizou obras
importantes, sendo responsável pela construção de cinco postos de
saúde, de 23 escolas e pela melhoria das condições de acesso
rodoviário à região.

Figura pública incansável, mesmo após aposentar-se não saiu do
cenário político. Foi assessor da Secretaria de Interior e Justiça no
governo Tancredo Neves e assessor da Secretaria de Assuntos
Municipais no governo Hélio Garcia, representando com dignidade e
dedicação seu povo e sua terra.

Angariou, por tudo isso, o respeito e a admiração da população
local, sendo merecedor da homenagem que lhe está sendo
concedida.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.487/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.501/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, a proposição em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Apoio e Beneficência Cristã de Minas Gerais - Asbec -, com sede no
Município de São José da Lapa.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 24/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.501/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio e Beneficência Cristã de Minas Gerais, com
sede no Município de São José da Lapa.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Cabe ressaltar que a alínea “c” do art. 3º de seu estatuto determina
a não-remuneração dos membros da Diretoria, dos Conselhos e de
seus instituidores; e o art. 16 prevê que, no caso de sua dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei nº 1.501/2007.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Ademir Lucas - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.509/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-
447 que liga o Município de Cataguases ao trevo da BR-120.

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 1.509/2007 pretende dar a denominação de Dr.

Ângelo Rocha ao trecho da Rodovia MG-447 que liga o Município de
Cataguases ao trevo da BR-120.

Ângelo Rocha formou-se em Direito, em 1940, pela Faculdade
Nacional de Direito do Rio de Janeiro, e atuou, como Juiz de Direito
em Inhomas, no Estado de Goiás, de 1941 a 1944. Em Minas, no
Município de Astolfo Dutra, fundou e dirigiu a Escola de Comércio.

Fixando-se em Cataguases, em 1948, foi nomeado Secretário
Municipal, lecionou no Colégio Cataguases e, em 1950, fundou a
Escola Técnica de Comércio. Até a década de 70, foi chefe de
Departamento da Companhia Industrial e Irmãos Peixoto. No ano
seguinte, tornou-se Prefeito do Município. Professor na Faculdade de
Administração, em Visconde do Rio Branco, recebeu, em 1990, o
Diploma de Honra do Mérito Legislativo do Estado de Minas Gerais.
De 1992 a 1996, foi diretor comercial da Cooperativa de Leite de
Cataguases, aposentando-se aos 80 anos e vindo a falecer em 2003.

Considerada sua trajetória na magistratura, no magistério, na política
e na iniciativa privada, a homenagem que se pretende fazer-lhe, por
meio do projeto de lei em análise, é oportuna e meritória, pois cumpriu
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extensa trajetória servindo às comunidades onde atuou.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.509/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.593/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga os
Municípios de Antônio Prado de Minas e Eugenópolis.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007 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 9/10/2007, esta relatoria baixou o projeto em diligência ao
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -, a fim de que prestasse informações que
subsidiassem a apreciação da matéria, o que se deu mediante a Nota
Técnica s/nº, datada de 24/9/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.593/2007 tem por escopo dar a denominação

de José Rodrigues Pereira à rodovia que liga os Municípios de
Antônio Prado de Minas e Eugenópolis.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei
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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 a inexistência de outro bem com a mesma denominação no
Município.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada à Mesa da Assembléia aos titulares dos Poderes
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 o DER-MG se manifestou
favoravelmente à pretensão contida no projeto, uma vez que o referido
trecho rodoviário não possui denominação oficial.

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° 1.593/2007.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.597/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar denominação ao trecho de acesso à MG-126 que
liga os Municípios de Senador Cortes e Mar de Espanha.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007 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,
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III, “a”, do Regimento Interno.
Em 4/10/2007, esta relatoria baixou o projeto em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG a fim de que informasse se o referido trecho possui
denominação oficial e se nos referidos Municípios existe próprio
público com nome igual ao proposto. De posse das informações,
passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.597/2007 tem por escopo dar a denominação

de Vereador Christovam Ferreira de Toledo ao trecho de acesso à
MG-126 que liga os Municípios de Senador Cortes e Mar de Espanha.

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 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 as exigências de que o homenageado seja
falecido e de que inexista bem com a mesma denominação no
Município.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto 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 apresentação do projeto por membro
desta Casa.
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Por fim, cumpre esclarecer que o Diretor-Geral do DER-MG
manifestou-se, por meio da Nota Técnica de 24/9/2007, ser favorável
à pretensão do projeto de lei em análise, por não haver denominação
oficial para o referido trecho.

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° 1.597/2007.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Antônio Júlio - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.605/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 1.605/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Desafio Jovem do Rio Doce - Dejord -, com sede no Município de
Governador Valadares, que tem como finalidade primordial
desenvolver e apoiar ações para a defesa da qualidade de vida dos
moradores locais.

Na consecução de seus propósitos, presta assistência a
toxicômanos, alcoólatras e pessoas marginalizadas, promove
atividades nas áreas da educação e da cultura, defende os direitos da
criança, desenvolve projetos voltados para a família, fomentando a
integração e a solidariedade entre seus membros e firma convênios
com entidades congêneres para subsidiar suas iniciativas.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.605/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.624/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente e Cultural
Amigos do Noivo - Aban -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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 1.624/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente e Cultural Amigos do Noivo, com sede no
Município de Juiz de Fora, que possui como finalidade precípua
contribuir com o desenvolvimento da comunidade local, participando
dos movimentos culturais, atuando para a conscientização do dever
cívico e preservação dos valores morais e para a conquista do bem-
estar social.

Com seu trabalho, proporciona aos cidadãos locais, a ampliação dos
seus direitos, além do acesso à educação e à cultura, motivo pelo qual
acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 1.624/2007, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.651/2007
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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 São Joaquim de Bicas - Apae -, com
sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/10/2007 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 1.651/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
São Joaquim de Bicas - Apae -, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

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 lucro,
bonificações ou quaisquer outras vantagens ou benefícios, por
qualquer forma ou título; e no art. 46, parágrafo único que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente 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 1.651/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Ademir Lucas.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.655/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Assistência
Social Antioquia - AASA -, com sede no Município de Além Paraíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/10/2007 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 1.655/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a AASA, com sede no Município de Além Paraíba.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 5º
que as atividades dos seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio sob qualquer forma ou
pretexto, e, no art. 52, parágrafo único que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Esclarecemos que a Emenda nº 1, apresentada na parte conclusiva
deste parecer, tem por objetivo adequar o nome da entidade à forma
consignada no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e



208

legalidade do Projeto de Lei nº 1.655/2007 com a Emenda nº 1,
redigida a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Assistência Social Antioquia de Além Paraíba - AASA -, com sede
nesse Município.”.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.659/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Hospital São Vicente
de Malacacheta, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/10/2007 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 1.659/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Hospital São Vicente de Malacacheta, com sede
nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

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
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recebimento de lucro, bonificação ou vantagem, e, no art. 32, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.659/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Antônio Júlio - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.661/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa e do Deputado Carlin Moura, o

projeto de lei em epígrafe tem por escopo instituir o Dia Estadual do
Cigano.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6/10/2007 e, em seguida, distribuída a este órgão
colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.661/2007 tem por finalidade instituir o Dia

Estadual do Cigano, a ser comemorado anualmente em 24 de maio.
Na Constituição da República, o art. 22 enumera as matérias sobre

as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União; e o art. 30 indica aquelas que, por versarem sobre questões de
interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado,
segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as competências que não
lhes sejam vedadas.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra
relacionada pela Carta Magna, infere-se que pode o Estado legislar
sobre o assunto.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
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matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela consubstanciada
na proposição sob comento. Portanto, aos membros deste Parlamento
é facultada a deflagração do processo legislativo, nesse caso.

Assim sendo, não há óbice à tramitação da proposição em análise
nesta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.661/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.665/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública do Município de Capitão Eneas, com sede nesse
Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2007 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 1.665/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do
Município de Capitão Eneas.

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.

31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será doado a entidade congênere; e no art. 35 que as atividades dos
seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.665/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Antônio Júlio - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.666/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Fraternidade Feminina Estrela do Oriente, com sede no Município de
Araxá.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 11/10/2007 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 1.666/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Fraternidade Feminina Estrela do Oriente, com sede no
Município de Araxá.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade, no parágrafo único do art. 6º,
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estabelece que o exercício de qualquer função dos órgãos da
administração não será remunerado; e, no art. 16, prevê que, no caso
de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados à Loja
Maçônica Vigilantes do Araxá.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.666/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Antônio Júlio - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.668/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Liga Patense de
Ciclismo, com sede no Município de Patos de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2007 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 1.668/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Liga Patense de Ciclismo, com sede no Município
de Patos de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
22, que os cargos eletivos de Diretores e Conselheiros não sejam
remunerados; e, no art. 47, que, na hipótese de sua dissolução, o
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patrimônio remanescente seja destinado a entidade congênere.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.668/2007 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Ademir Lucas - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.671/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem como finalidade declarar de utilidade pública a Academia Rio-
Pombense de Ciências, Letras e Artes, com sede no Município de Rio
Pomba.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/10/2007, 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 1.671/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Academia Rio-Pombense de Ciências, Letras e Artes, com sede no
Município de Rio Pomba.

Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado
sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, já 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. 36 de seu estatuto determina que ela
não remunerará nenhum de seus membros; e o art. 38 preceitua que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
instituição filantrópica do Município de Rio Pomba.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.671/2007.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir

Lucas - Delvito Alves - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.679/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.679/2007, de autoria do Deputado Juninho

Araújo, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas da Comarca de São Domingos do Prata -
Apep -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 16/10/2007 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 1.679/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Comarca de
São Domingos do Prata.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, nos incisos I a V do
art. 30, que, no caso de sua dissolução, seu patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, de fins não lucrativos, idênticos
ou semelhantes aos da Apep, situada em sua área de atuação; a
instituição coirmã estadual ou federal; aos associados em restituição
das contribuições mensais; ou, inexistindo esse tipo de instituição, à
Fazenda do Estado de Minas Gerais, do Distrito Federal ou da União.



215

Além disso, o art. 32 dispõe que ela não remunera seus Diretores,
Conselheiros, titulares e suplentes pelas atividades ali desenvolvidas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.679/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa - Ademir Lucas - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.681/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública a entidade denominada Guarda
Mirim de Iturama, com sede no Município de Iturama.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 16/10/2007, 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 1.681/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a entidade denominada Guarda Mirim de Iturama, com sede no
Município de Iturama.

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. 13 do seu estatuto determina que as
atividades dos diretores serão gratuitas, e o parágrafo único do art. 21
preceitua que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes
serão doados a instituição congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.681/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 16/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº 16/2007
obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em
“shopping centers” e em outros estabelecimentos que especifica.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame determina a obrigatoriedade de implantação do

processo de coleta seletiva de lixo em “shopping centers” que
possuam um número superior a 50 estabelecimentos comerciais, em
empresas de grande porte, em condomínios industriais com, no
mínimo, 50 habitações e em repartições públicas - estas, consoante
regulamento. Desse modo, tais estabelecimentos ficariam obrigados a
acondicionar separadamente papel, plástico, metal, vidro, material
orgânico e resíduos gerais não recicláveis.

A coleta seletiva de lixo conduz a uma diminuição do índice de
poluição ambiental, que, em grande medida, é maximizada pelo
destino impróprio do lixo produzido pelos estabelecimentos. Ademais,
a medida legislativa proposta poderia implicar uma diminuição na
degradação do meio ambiente por meio da redução da extração de
matéria-prima, tendo em vista o reaproveitamento dos resíduos
submetidos a reciclagem.

Trata-se, a toda a evidência, de matéria ligada ao meio ambiente, o
qual, como não poderia deixar de ser, foi objeto de atenção especial
do legislador constituinte federal, conforme se depreende dos vários
dispositivos constitucionais atinentes à temática ambiental, entre os
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quais transcrevemos os seguintes:
“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

(...)
Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:
(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle
da poluição;”.

(...)
Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de

suas formas;”.
Releva dizer que o constituinte estadual reproduziu, na Carta

mineira, disposições com conteúdo análogo aos consignados na Lei
Maior.

Portanto, sob o prisma jurídico-constitucional, resulta claro que o
Estado está habilitado a legislar sobre matéria ambiental. No caso em
análise, trata-se de instituir medida legislativa voltada para a
densificação de normas constitucionais de conteúdo mais aberto.

Com efeito, o Estado, ao exigir dos estabelecimentos citados a
implantação da coleta seletiva de lixo, concorre para a proteção
ambiental, imprimindo mais concretude e densidade ao comando
constitucional que impõe ao poder público promover tal proteção.

Outrossim, deve-se ressaltar que a Constituição estabelece
expressamente ser dever não só do Estado, como também de toda a
coletividade, proteger o meio ambiente. Também nesse ponto o
projeto se afina com o texto constitucional, pois promove o
engajamento social dos estabelecimentos, comerciais aos quais a
proposição se destina, como, de resto, favorece a difusão da
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conscientização acerca da questão ambiental por parte das pessoas
que freqüentam tais estabelecimentos bem como dos moradores de
condomínios residenciais. Desse modo, tanto os empreendedores
privados quanto o seu público-alvo, parcelas significativas da
coletividade, ver-se-iam engajados em defesa da causa ambiental.

A propósito, cumpre dizer que vários estabelecimentos comerciais,
revelando alto senso de responsabilidade social, já adotam de modo
espontâneo a prática da coleta seletiva de lixo, mesmo à falta de uma
norma impositiva.

É importante enfatizar que o projeto em exame não trata da
destinação final do lixo nem de limpeza urbana, pois, se o fizesse,
estaria adentrando domínio normativo exclusivo do Município,
violando, assim, o princípio autonômico. Todavia, embora o projeto
não trate diretamente de serviço de limpeza urbana, matéria de
competência municipal, há inegável conexão entre tal questão e o
conteúdo do projeto em exame. Com efeito, uma vez instituída a
medida legislativa preconizada na proposição, por se tratar de norma
estadual, seu campo de incidência se estenderia por todos os
Municípios mineiros, alcançando, até mesmo, aqueles em que não se
faz coleta seletiva de lixo. Nessa hipótese, estaria configurada uma
situação totalmente desarrazoada: empreendimentos de natureza
particular, como “shoppings centers” e outras empresas comerciais
bem como condomínios particulares ficariam obrigados por lei a
promover a coleta seletiva. Contudo, ainda que atendessem a tal
comando normativo, o esforço seria em vão, tendo em vista que o lixo
coletado de modo seletivo seria misturado indiscriminadamente com
todo o lixo produzido no Município, pelo fato de o poder público não
proceder a uma coleta seletiva de lixo.

A propósito, cumpre transcrever o disposto no art. 4º-A da Lei nº
13.766, de 2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e
incentivo à coleta seletiva de lixo:

“Art. 4º-A - Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e
indireta do Estado instituirão coleta seletiva de lixo, de acordo com o
disposto nesta lei, na hipótese de inexistência de legislação municipal
pertinente, obedecidas as seguintes diretrizes:

I - as atividades de coleta seletiva de resíduos recicláveis, tais como
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papel, papelão, plástico, metal e vidro, integrarão iniciativas voltadas
para a educação ambiental;

II - os recipientes para coleta de resíduos recicláveis serão dispostos
em local de fácil acesso e identificados por meio de cores
padronizadas para cada tipo de material, conforme parâmetros
definidos pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam;

III - o material coletado poderá ser doado para associações e
cooperativas de catadores de lixo e, na falta destas, para instituições
congêneres.

Parágrafo único - Mediante procedimento licitatório, poderão ser
feitas parcerias com empresas e instituições da iniciativa privada para
receber em doação os recipientes a que se refere o inciso II do ‘caput’
deste artigo, permitida a cessão à instituição doadora, nos termos do
contrato de parceria, de até um oitavo da área dos recipientes, pelo
período máximo de seis meses, para veiculação de propaganda.”.

Outrossim, a referida lei determina que haja repasse de recursos do
ICMS

“aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de
lixo e de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo órgão
ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70%
(setenta por cento) e a 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada Município não
excederá o respectivo investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio ‘per capita’, fixado pelo Conselho Estadual
de Política Ambiental – Copam -, dos sistemas de aterro sanitário,
usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos
sanitários, bem como aos que, comprovadamente, tenham implantado
em seu território sistema de coleta seletiva de lixo.” (Grifo nosso.)

Ainda por força da Lei nº 13.766, é instituída a coleta seletiva
também na rede pública de ensino, podendo o estabelecimento, a
critério do colegiado escolar, comercializar o material coletado,
revertendo o lucro da venda em benefício da caixa escolar, ou doar o
material coletado a associações ou cooperativas de catadores de lixo
e, na falta dessas, para instituições congêneres.

Diante do exposto, conclui-se que já existe, no âmbito das
repartições públicas, a exigência legal da coleta seletiva de lixo, de
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modo que a parte do projeto em que se prevê tal medida em nada
inova o ordenamento jurídico, havendo, pois, de ser rejeitada.

Quanto aos “shoppings centers”, às empresas de grande porte, aos
condomínios particulares, é preciso dizer que não atende ao princípio
da razoabilidade impor tal obrigação legal aos particulares sem que
haja no Município em que se encontram a instituição da coleta seletiva
de lixo. Nesse ponto, é preciso dizer que toda lei deve atender ao
princípio da razoabilidade, previsto de modo expresso no art. 13 da
Constituição do Estado e acolhido de modo implícito na Constituição
da República. Tal objeção poderia ser contornada se a exigência da
coleta seletiva de lixo por parte dos particulares ficasse restrita aos
Municípios que adotassem tal procedimento, o que, aliás, deve ser a
tendência, diante dos benefícios fiscais instituídos pelo Estado como
mecanismo indutor desse proceder por parte dos Municípios.

Outro reparo que se impõe fazer ao projeto consiste no fato de que
objetiva ele a edição de uma lei autônoma, quando, na verdade,
considerando a afinidade temática que o projeto mantém com a
referida Lei nº 13.766, seria de melhor técnica propor a alteração
dessa lei, e não a edição de outra lei autônoma.

Por fim, julgamos também oportuno introduzir na proposição um
dispositivo estabelecendo um prazo razoável para que os
destinatários da norma possam adotar as providências necessárias ao
seu atendimento.

Diante das considerações aduzidas, não vislumbramos óbice de
ordem jurídico-constitucional à proposição desde que acolhidas as
alterações propostas neste parecer, formalizadas por meio do
Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 16/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo
e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que
dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da
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arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata o
inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a

vigorar acrescida dos seguintes arts. 4º-B, 4º-C e 4º-D:
“Art. 4º-B - As empresas de grande porte, os ‘shopping centers’ que

possuam um número superior a cinqüenta estabelecimentos
comerciais, os condomínios industriais com cinqüenta ou mais
estabelecimentos, os condomínios residenciais com cinqüenta ou
mais habitações ficam obrigados a instituir a coleta seletiva de lixo.

§ 1º - Os recipientes para a coleta de resíduos recicláveis serão
dispostos em locais de fácil acesso e identificados por meio das cores
padronizadas para cada tipo de material, conforme os parâmetros
estabelecidos pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se aos Municípios em que haja
coleta seletiva de lixo realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana.

Art. 4º-C - Será aberto o prazo de noventa dias contados da data da
publicação desta lei para a adoção das providências necessárias ao
cumprimento do disposto no art. 4º-B.

Art. 4º-D - O descumprimento no disposto no art. 4º-B sujeitará o
infrator à pena de multa de 1.500 Ufemgs (mil e quinhentas Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais).”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir

Lucas - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 31/2007
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como primeiro

signatário o Deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe
acrescenta inciso ao art. 152 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/6/2007, 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.
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Fundamentação
A proposição sob comento objetiva introduzir na Constituição de

Minas Gerais dispositivo que veda ao Estado a cobrança do ICMS na
operação de compra de mercadoria e serviço por Município.

Consoante a justificação, a esta proposta de emenda objetiva tornar
claro, no âmbito do Estado, o princípio da imunidade recíproca,
consagrado pelo art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Esse
dispositivo preceitua que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios instituir imposto sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros.

Alegam os parlamentares signatários que os Municípios são
pesadamente onerados com a cobrança desse imposto quando, por
exemplo, efetuam a compra de máquinas e equipamentos para a
manutenção das vias públicas ou contratam a prestação de serviço de
transporte escolar ou de atendimento à saúde.

De acordo com o autor, a proposta em tela está em consonância
com a doutrina pátria. O constitucionalista mineiro Sacha Calmon
Navarro Coelho, na obra “Curso de Direito Tributário Brasileiro”, deixa
claro que a instituição da imunidade intergovernamental recíproca tem
respaldo no princípio federado, pois, cogitando-se a hipótese de um
ente da Federação poder tributar o outro, estar-se-ia criando
dificuldade para que este pudesse realizar os seus objetivos
fundamentais.

Tem-se discutido muito no País acerca da revisão do pacto
federativo. Com efeito, conforme é reiteradamente veiculado pela
mídia, os Municípios, ultimamente, são os entes públicos que mais
vêm sendo onerados com obrigações, tornando-se praticamente
impossível cumprir todos esses deveres sem prejuízo da boa
prestação dos serviços municipais, que se revestem de notável
importância social. A título de exemplo, citamos que é de competência
dos Municípios a promoção da educação infantil, nos termos do inciso
VI do art. 30 da Constituição Federal.

Dessa forma, se for aprovada a emenda em apreço, em muito
seriam beneficiados esses entes da Federação. Ao arcar com o valor
do ICMS, embutido no preço de produtos ou mesmo de energia
elétrica adquiridos por diversos setores da administração pública,



223

diferentemente do contribuinte clássico do imposto, o Município não
tem condição de repassá-lo a terceiros, absorvendo desse modo o
encargo tributário, o que altera o seu patrimônio.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda

à Constituição n° 31/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Delvito Alves, relator - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 731/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura do
Norte de Minas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer acerca da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, de acordo com o disposto
no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao submeter à apreciação desta Casa o Projeto de Lei nº 731/2006,

que estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura do
Norte de Minas, a autora salienta que a região é marcada por mazelas
sociais de toda ordem e por uma crônica dificuldade em alcançar
níveis de desenvolvimento humano e econômico aceitáveis, razão
pela qual é incluída na área de atuação da extinta Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene - e objeto constante de
políticas sociais compensatórias.

Trata-se, portanto, de proposição cuja principal característica do
ponto de vista jurídico-constitucional é balizada pelo princípio da
regionalização administrativa, segundo o disposto nos incisos II e III
do art. 41 da Constituição do Estado.

De conformidade com os dispositivos constitucionais citados, impõe-
se ao poder público estadual articular regionalmente a ação
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administrativa com o objetivo de contribuir para a redução das
desigualdades regionais, mediante, entre outros expedientes, a
execução articulada de projetos setoriais dirigidos ao desenvolvimento
global de coletividades do mesmo complexo geoconômico e social e a
prestação de assistência a Municípios de escassas condições de
propulsão socioeconômica, para que se integrem no processo de
desenvolvimento.

Assim, cumpre ressaltar a criação do Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais - Idene - e da
Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan -,
como poderosas ferramentas para o incremento da economia e a
melhoria das condições de vida nessas regiões.

Assim, o projeto de afirmação da fruticultura do Norte de Minas,
como estratégia de desenvolvimento regional e de geração de
emprego e renda no meio rural, vai ao encontro do princípio da
regionalização da ação administrativa, contribuindo para minimizar os
graves problemas sociais e econômicos de uma região
reconhecidamente pobre.

Cumpre ressaltar que a Constituição da República tem como um de
seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e como objetivo
fundamental a erradicação da pobreza e da marginalização, bem
como a redução das desigualdades sociais e regionais.

Ressaltamos, ainda, que o projeto em tela tem conteúdo idêntico ao
do Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão, na legislatura
passada, para sanar os problemas jurídicos do Projeto de Lei nº
990/2003, de criação do pólo de desenvolvimento da fruticultura na
região Norte de Minas Gerais, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende.

Finalmente, observamos a inexistência de óbice à iniciativa do
processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 731/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião
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Costa - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 864/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei nº 864/2007
dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para o vestibular e de
taxa de matrícula  na  Universidade do Estado de Minas Gerais -
Uemg - e na Universidade de Montes Claros - Unimontes - às
candidatas que sejam doadoras regulares de leite materno.

Encaminhada para estudo preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, a proposição recebeu parecer pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que essa
Comissão apresentou.

Vem agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
VI, “a”, para receber parecer, quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende conceder isenção da taxa do

processo seletivo de ingresso e da taxa de matrícula das
universidades estaduais para as candidatas doadoras de leite
materno. Para usufruir o benefício, a candidata deverá comprovar sua
condição de doadora regular mediante a apresentação de documento
expedido nos termos definidos pelo Poder Executivo.

O objetivo do autor é ampliar o aleitamento materno no Estado.
Segundo a justificação do projeto em análise, o Fundo das Nações
Unidas pela Infância - Unicef - estima que em um ano quase
1.300.000 crianças poderiam desenvolver-se de forma saudável, caso
fossem amamentadas durante os seis primeiros meses de vida,
período considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde - OMS.
A justificação informa, ainda, que os dados disponíveis no endereço
eletrônico da Unicef demonstram que apenas 39% das mães
brasileiras amamentam seus filhos durante o período de seis meses.
Dessa forma, conceder a isenção pretendida não apenas alcançaria
um objetivo humanitário, como permitiria o desenvolvimento
educacional da doadora.

Em que pese à pretensão do autor, que é louvável, e aos
argumentos apresentados pela Comissão precedente, o projeto em
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comento é inconsistente, seja em relação à saúde pública, seja em
relação ao sistema educacional de ensino.

Guardadas as devidas particularidades de cada caso, podemos
fazer um paralelo entre a doação de sangue e a doação do leite
materno. O art. 199 da Constituição Federal prevê que “a lei disporá
sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos,
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização”.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, por meio da
Resolução RDC nº 153/2004, regulamentou os procedimentos de
hemoterapia no Brasil:

“B - Doação de Sangue
B.1 - A doação de sangue deve ser voluntária, anônima, altruísta e

não remunerada, direta ou indiretamente. (..)”.
É muito importante desenvolver na sociedade o sentimento de que

toda doação é necessária e humanitária, mas medidas que tragam
benefícios pessoais podem induzir as pessoas a omitir informações
relevantes sobre sua própria saúde, com vistas ao usufruto da
benesse legalmente garantida. Campanhas esclarecedoras a respeito
do caráter precioso e insubstituível do leite materno para a formação
das crianças são o melhor meio de se atender ao objetivo da
proposição em estudo.

No que concerne ao aspecto educacional propriamente dito, o
projeto de lei em análise também incorre em equívocos.

Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer que a proposta de
isentar da taxa de matrícula as candidatas doadoras de leite materno
não tem razão de ser, pois as instituições públicas de ensino superior
já deixaram de cobrar taxa de matrícula dos seus alunos, motivadas
por decisões judiciais.

Inicialmente, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais - TJMG - ao apreciar, em 24/3/2003, duas apelações cíveis
impetradas pela Uemg, contra decisões oriundas da 5ª e da 12ª Varas
da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, decidiu como
regular a cobrança da taxa de matrícula por parte das universidades
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estaduais. O relator de ambas ações foi o Desembargador Wander
Marotta. Entretanto, no ano seguinte, essa mesma Câmara Cível
adotou posição diversa, ao apreciar, em 13/4/2004, outras duas
apelações cíveis impetradas pela Unimontes contra decisões do Juiz
da Comarca de Montes Claros, decidiu, na primeira apelação, que "o
art. 206, IV da Carta Magna, bem como o art. 196, V da Constituição
Estadual, garante a gratuidade do ensino público nos
estabelecimentos oficiais; assim, ilegítima, a cobrança de taxas
referentes à matrícula ou à sua renovação". E decidiu, na segunda
apelação, que “o preceito constitucional contido no art. 206, IV, CF,
não contém qualquer restrição ou distinção quanto ao grau de ensino
objeto da tutela estatal, devendo prevalecer também no âmbito
estadual. Ilegal, assim, a cobrança de taxa de matrícula e renovação
nas escolas públicas de ensino, ainda quando se trate de ensino
superior”. Em ambas as deliberações, o Desembargador Wander
Marota foi voto vencido. Essas duas decisões de 2004 fizeram com
que a Uemg e a Unimontes deixassem de cobrar taxa de matrícula de
seus alunos, tornando-se, assim, ineficaz a isenção para as
candidatas doadoras de leite materno.

Quanto a cobrança de taxa de inscrição para o vestibular, trata-se
de custo operacional anterior às despesas pertinentes com a
concessão do ensino propriamente dito, seja de caráter pedagógico,
seja de cunho administrativo.

A aplicação do art. 4º da Lei nº 15.150, de 1º/6/2004, que determina
o reconhecimento das aulas ministradas em curso pré-vestibular
popular, comunitário ou similar como atividade de estágio, combinada
com a Lei nº 15.259, de 27/7/2004, que institui sistema de reserva de
vagas na Uemg e na Unimontes, vem proporcionando a fixação de
cota de inscrições gratuitas para o vestibular destinadas aos
candidatos que comprovarem situação de carência financeira. São
beneficiários da isenção: afro-descendentes, indígenas, portadores de
deficiência e alunos oriundos da rede pública de ensino, formando um
enorme contigente de vestibulandos.

As reitorias das universidades públicas mineiras já se pronunciaram
em várias oportunidades afirmando que o valor cobrado pela inscrição
nos vestibulares são para cobrir os custos de operacionalização dos
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processos seletivos. Em razão da isenção da taxa de vestibular
prevista nas duas leis estaduais citadas, a Uemg prevê um déficit no
Processo Seletivo de 2008 de R$200.000,00, que deverá ser suprido
pelo Estado. O custo unitário previsto para cada candidato é de
R$140,00 e o valor da inscrição a ser cobrado é de R$110,00. Esse
valor encontra similaridade com outras instituições públicas que
também concedem alguns benefícios, como a Universidade Federal
de Minas Gerais, que estipulou o valor de R$115,00, conforme edital
do vestibular de 2008, publicado recentemente.

Parece-nos, pois, que a crescente tendência de conceder isenções
para as mais diversas categorias de vestibulandos tornará inviável o
próprio vestibular das universidades públicas.

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

864/2007.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Deiró Marra, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Carlin

Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.568/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento no caso que
menciona”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/9/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe pretende dispor sobre a cassação de

alvará de funcionamento de determinados estabelecimentos nos
casos que especifica. Para tanto, determina, em seu art. 1º, que os
hotéis, os motéis e os estabelecimentos similares que permitirem o
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uso de suas dependências para a prática de atos de prostituição,
pedofilia ou quaisquer outros atos libidinosos em que crianças ou
adolescentes sejam submetidos a exploração sexual terão cassados
os alvarás de funcionamento.

Determina o projeto, ainda, em seu art. 2º, que o estabelecimento
que tiver o alvará cassado ficará impedido de retornar ao ramo de
atividade por dois anos. Em seu art. 3º, prevê que o estabelecimento
infrator, no que toca às sanções legais, irá submeter-se ao Código
Penal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, além de receber
orientação educativa do Conselho Tutelar. Por fim, dispõe, no art. 4º,
que qualquer pessoa física ou jurídica que concorrer para a prática do
crime previsto no art. 1º sofrerá as penalidades previstas em lei,
incluídas as previstas no art. 3º, bem como se sujeitará ao pagamento
de multa.

Com relação ao transporte utilizado para a prática de tais crimes,
prevê que, sendo táxi, o condutor perderá a licença, terá suspensa a
Carteira Nacional de Habilitação - CNH - por um ano e sofrerá as
penalidades previstas no art. 3º. No caso de transporte que não seja
táxi, o condutor terá também suspensa a CNH, além de sofrer as
penalidades previstas no dispositivo mencionado.

Passamos à análise do projeto.
Inicialmente, convém destacar que vigora no sistema constitucional

instituído pela Constituição da República, para fins de repartição de
competências, o que a doutrina denomina “predominância do
interesse”, cabendo à União as matérias em que prevalecem os
interesses gerais da Federação, reservando-se aos Estados os
assuntos regionais e aos Municípios as questões locais.

Nessa linha, compete aos Municípios disciplinar a exploração de
atividade de estabelecimento comercial, expedindo alvará ou licença
para regular seu funcionamento, assim como exercer o poder de
polícia consistente na fiscalização desse tipo de instituição. Trata-se,
com efeito, de disciplina legal de assunto de interesse local,
consoante o art. 30, I, da Constituição da República, não cabendo ao
Estado interferir na atividade do Município, ao qual compete tanto a
expedição quanto a cassação do alvará de funcionamento.

Registre-se também que, nos termos do art. 30, VIII, compete aos
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Municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano”. Entendemos, assim, que a expedição
bem como a cassação de alvará corresponde a controle,
legitimamente exercido pelo Município, sobre o ordenamento urbano,
as atividades e os interesses dos munícipes.

Ademais, a proposição invade a competência privativa da União
para legislar sobre direito penal, expressa no art. 22, I, da Constituição
da República, ao definir crimes e cominar penalidades. A respeito
desse ponto, deve-se esclarecer que a responsabilização penal da
pessoa jurídica é matéria geradora de controvérsias, apesar de sua
aplicação à tutela ambiental já estar indiscutivelmente firmada em
nosso ordenamento jurídico, por meio do art. 225, § 3º, da
Constituição da República e da Lei Federal no 9.605, de 12/2/98,
conhecida como Lei dos Crimes Ambientais.

Assim, no julgamento do “Habeas Corpus” 83.301-RS, publicado no
“Diário da Justiça” de 6/8/2004, o Ministro do Supremo Tribunal
Federal Cezar Peluso consignou que

“Como o sabe toda gente, ‘empresas’ não cometem crimes. Em
nosso sistema penal, a despeito do que estatui a Lei nº 9.605/98, vige
o princípio ‘societas delinquere non potest’, sendo a responsabilidade
penal pessoal e, mais do que isto, subjetiva”.

A par disso, cumpre destacar que a legislação federal já contém
normas que estabelecem medidas de ordem administrativa e legal
com o intuito de coibir a exploração sexual de crianças e
adolescentes, o que comprometeria, se fosse o caso, o aspecto
inovador da proposição em exame.

De fato, a Lei Federal no 8.069,  de 13/7/90 - Estatuto da Criança e
do Adolescente -, tipifica como crime, em seu art. 244-A, a submissão
da criança e do adolescente a prostituição ou a exploração sexual,
prevendo como pena a reclusão de quatro a dez anos e o pagamento
de multa. Os parágrafos primeiro e segundo do citado dispositivo
estabelecem que incorrerão nas mesmas penas o proprietário, o
gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a prática do
crime em questão, constituindo efeito obrigatório da condenação a
cassação da licença de localização e de funcionamento do
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estabelecimento.
O mencionado diploma legal prevê, ainda, como infração

administrativa, em seu art. 250, a hospedagem de criança ou
adolescente desacompanhado dos pais ou do responsável ou sem
autorização por escrito destes ou da autoridade judiciária, em hotel,
pensão, motel ou congênere, estabelecendo como punição o
pagamento de multa e, em caso de reincidência, a possibilidade de
fechamento do estabelecimento pela autoridade judiciária por até
quinze dias.

Por fim, é relevante observar que, nos termos do art. 22, XI, da
Constituição da República, compete privativamente à União legislar
sobre trânsito e transporte, não podendo a unidade federada legislar
sobre essa matéria, exceto por expressa autorização em lei
complementar federal.

Em face disso, não pode o Estado dispor sobre a penalidade de
suspensão do direito de dirigir, matéria afeta à União e prevista na Lei
Federal no 9.530, de 23/9/97, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro. À autoridade de trânsito, na esfera de sua competência,
caberá aplicar, em caso de cometimento de infrações previstas no
referido Código, as penalidades cominadas, entre as quais a
suspensão do direito de dirigir.

O referido diploma legal classifica, ainda, em seu art. 96, os veículos
automotores e, quanto à categoria, prevê a hipótese de aluguel no
inciso III, alínea “c”. Estabelece, por conseguinte, em seu art. 135, que
“os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo
de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer
serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo
emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente
autorizados pelo poder público concedente”.

De tal feita, a previsão do art. 135 do Código de Trânsito Brasileiro
bem como a competência municipal a que se refere o art. 30 da
Constituição da República refletem a impossibilidade de adoção pelo
Estado de norma que cuide de licenciamento de táxi, por se tratar de
matéria de interesse local, a não ser que se tratasse de transporte
intermunicipal.

Como se vê, não obstante o nobre propósito do parlamentar, o
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projeto em apreço apresenta graves problemas jurídicos, razão pela
qual não pode prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.568/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.582/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.582/2007
“altera a Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, a Lei Delegada nº
123, de 25 de janeiro de 2007, as Leis Delegadas nºs 174 e 175, de 26
de janeiro de 2007, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer,
nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
A proposição sob comento visa a modificar a Lei nº 14.870, de 2003,

que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -;
a Lei Delegada nº 123, de 2007, que dispõe sobre a estrutura
orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda; a Lei Delegada
nº 174, de 2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção e
Assessoramento do Quadro Geral de cargos de provimento em
comissão e as funções gratificadas da Administração direta do Poder
Executivo e dá outras providências e da Lei Delegada nº 175, de
2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do
Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão e as funções
gratificadas da administração autárquica e fundacional do Poder
Executivo e dá outras providências.
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A regra básica para a delimitação da competência do Estado
membro está consagrada no § 1º do art. 25 da Constituição da
República, que reserva aos Estados as atribuições que não lhes
sejam vedadas pela citada Carta política. É a chamada competência
residual, que faculta ao Estado tratar das matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município. Assim, não
há como negar a autonomia constitucional do Estado membro para a
edição de normas sobre esta matéria.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça a proposição de tramitar nesta Casa, visto que a
criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica
e fundacional e a fixação da respectiva remuneração são matérias de
iniciativa privativa do Governador do Estado, consoante o disposto no
art. 66, III, “b”, da Carta Estadual. A disciplina normativa do instituto da
Oscip, por si só, não constitui iniciativa privativa de nenhum órgão ou
autoridade, embora o estabelecimento de competências para órgãos
da administração direta do Executivo seja matéria afeta ao
Governador do Estado. Nesse particular, verifica-se que a proposição
contém vários dispositivos atinentes à organização e ao
funcionamento do Poder administrador, razão pela qual essa parte
deve ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, seja
mediante lei formal, seja por meio de regulamento.

Verifica-se, no entanto, uma questão problemática: o Governador do
Estado incluiu no projeto matérias com diferentes conteúdos: no caso,
modificação da estrutura de cargos de órgãos e entidades do Poder
Executivo, bem como a fixação de vencimentos da administração
pública estadual, a ser promovida com a alteração das Leis Delegadas
nºss 123, 174 e 175, de 2007, e a alteração da Lei nº 14.870, de 2003,
que trata das Oscips.

Nesse aspecto, constatamos que a proposição encontra
impedimento de natureza legal e regimental. Em primeiro lugar, 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”. Da
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mesma maneira, a Resolução nº 5.173, de 1997, que 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 seu
desmembramento em proposições específicas.

Assim sendo, incumbe-nos apresentar, ao final deste parecer, um
substitutivo para adequar o projeto original à forma regimentalmente
prevista para sua tramitação e um anexo para desmembrar a matéria,
de modo que os arts.2º a 13 da proposição original bem como os
respectivos anexos passem a constituir um novo projeto e tenham a
devida tramitação, mantida a autoria do Governador do Estado.

A matéria que será tratada no Substitutivo nº 1 cuida de alterar a Lei
nº 14.870, de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa
jurídica de direito privado como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip.

Inicialmente, cumpre-nos salientar que as Oscips são pessoas de
direito privado, sem fins lucrativos, criadas por particulares para o
desempenho de atividades de interesse público, razão pela qual não
integram a administração direta ou indireta do Estado. Tais instituições
encartam-se no chamado terceiro setor, que abrange o universo das
entidades privadas que não perseguem objetivos econômicos -
organizações não governamentais -, especialmente as associações e
as fundações constituídas nos termos da legislação civil. Tal setor não
se confunde com o primeiro setor, que é o Estado, nem com o
segundo setor, que compreende as entidades privadas que exploram
atividades lucrativas. O terceiro setor, portanto, é um meio termo entre
o público e o privado, pois tais entidades, embora sejam criadas por
particulares, exercem atividades de interesse social, o que levou os
teóricos da reforma administrativa federal a denominá-las entidades
públicas não estatais.

A Lei nº 14.870, que disciplina a matéria no âmbito do Estado,
estabelece os requisitos e as condições para que as organizações
privadas, sem fins econômicos, possam ser qualificadas como Oscips
por ato do poder público; no caso, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag. Isso demonstra que essas entidades



235

não integram o aparelho burocrático do Estado, seja na condição de
órgãos desconcentrados, seja na condição de entes descentralizados.
O que ocorre é a simples qualificação estatal dada a uma entidade
privada preexistente, uma vez atendidas as exigências legais, a
começar pela ausência de finalidade lucrativa e pela área de atuação
da instituição privada. Obtida a qualificação como Oscip, mediante ato
vinculado do poder público, a entidade poderá firmar termo de
parceria com o Estado e estará apta a receber recursos
orçamentários, bens públicos e, até mesmo, servidores cedidos pela
administração pública, na forma prevista no citado ajuste.

Uma vez enunciadas as noções elementares do instituto das Oscips,
passamos a analisar o teor das principais mudanças que se pretende
introduzir no direito positivo mineiro e sua compatibilidade com a
ordem constitucional vigente.

O projeto sob comento visa a suprimir do “caput” do art. 3º da Lei nº
14.870 a exigência de dois anos de funcionamento para que a
entidade privada possa ser qualificada como Oscip, além de excluir do
parágrafo único do mencionado artigo o termo “bonificações”, para os
efeitos da definição de entidade sem fins lucrativos. Nesse caso, a
proposta amplia o universo de entidades privadas aptas a receber tal
qualificação, dispensando tratamento igualitário às instituições
interessadas.

No tocante ao objetivo social da Oscip, o projeto substitui a atividade
de educação gratuita pelo ensino fundamental ou médio gratuitos, a
par de introduzir o ensino profissionalizante ou superior.

Quanto às normas estatutárias da entidade interessada em obter tal
título, o projeto determina que deverá conter disposição atinente à
realização de auditoria, por meio de órgãos externos independentes,
da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria,
obrigatória nos limites, nos valores e nas condições a serem
estabelecidos em regulamento. A novidade do preceito refere-se à
exigência de que essa auditoria seja efetivada apenas por auditores
externos independentes, o que torna mais rigoroso o controle dos
recursos financeiros utilizados pela Oscip.

Em relação aos documentos que devem estar anexados ao pedido
de qualificação como Oscip, dirigido à Seplag, a proposição
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acrescenta outros, entre os quais a declaração de que a entidade não
possui agente público ativo de nenhum dos entes da Federação no
exercício de cargo de direção, salvo se cedido nos termos da lei, e a
comprovação da experiência mínima de dois anos da entidade ou dos
dirigentes da entidade na execução das atividades indicadas no
estatuto social. O descumprimento da exigência de experiência
mínima pela Oscip acarretará a perda do título, disposição que torna
mais rigorosa a manutenção da qualificação dada pelo poder público.
Além disso, a entidade que perder essa qualificação ficará impedida
de requerer novo título no período de cinco anos contados da data da
publicação do ato de desqualificação.

No tocante aos requisitos para a celebração de termo de parceria
com o Estado, o projeto exige, além do que já consta na lei vigente,
comprovação, pela Oscip, de sua regularidade fiscal junto ao INSS, ao
FGTS e à Fazenda Federal, Estadual e Municipal, consulta à
Auditoria-Geral do Estado e apresentação da minuta do ajuste à
Câmara de Coordenação-Geral, Planejamento, Gestão e Finanças -
CCGPGF -, a par de outros requisitos que tornam mais difícil a
celebração desse acordo de vontades, medidas que dificultam a
liberação de recursos públicos para essas entidades. Isso porque a
liberação de recursos orçamentários para as Oscips só ocorre após a
celebração do termo de parceria.

Saliente-se, ainda, que os resultados atingidos com a execução
desse ajuste serão analisados, no mínimo, a cada seis meses, por
comissão de avaliação integrada por vários membros, entre os quais
se destacam um indicado pela Seplag, um supervisor indicado pelo
órgão estatal parceiro e um especialista da área que constitui objeto
do termo de parceria, indicado pelo órgão estatal parceiro, não
integrante da administração estadual.

No que tange à aquisição de bem imóvel pela Oscip mediante
recursos provenientes do termo de parceria, o bem ficará afetado a
seu objeto e não poderá ser objeto de alienação, devendo ser
transferido ao Estado ao término da vigência do ajuste. Ademais, a
aquisição de bem - tanto móvel quanto imóvel - pela Oscip deverá ser
precedida de autorização do órgão estatal parceiro quando se tratar
de utilização de dinheiro público.
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Por derradeiro, a fim de garantir mais transparência aos atos do
poder público, a proposição exige que a Seplag torne disponíveis para
o cidadão todas as informações relativas às Oscips, possibilitando
especialmente o acesso por meio eletrônico, medida compatível com
o princípio da publicidade.

A alteração proposta na Lei nº 14.870 tem dupla finalidade: a
primeira consiste em ampliar o universo de entidades privadas sem
fins lucrativos a receber a qualificação como Oscip; a segunda
consiste em estabelecer requisitos mais rigorosos para a celebração
do termo de parceria e, conseqüentemente, dificultar a liberação de
recursos públicos para tais entidades e intensificar o controle de sua
aplicação. Assim, o projeto densifica princípios constitucionais
aplicáveis a essas instituições, entre os quais se destacam os da
legalidade, moralidade, publicidade e prestação de contas. É bom
lembrar que, quanto mais rigorosa a lei e mais intenso o controle dos
recursos públicos, menores as possibilidades de desvios ou
irregularidades na aplicação desses bens.

Dessa forma, a proposição, além de estar em plena sintonia com as
diretrizes constitucionais, introduz disposições mais severas para a
celebração do termo de parceria entre o Estado e as entidades
privadas qualificadas como Oscips, no intuito de evitar desvios ou
abusos na utilização de recursos públicos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.582/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos, e pelo
desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação
na forma do projeto de lei redigido em anexo, para adequá-la à forma
regimentalmente prevista para sua tramitação.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei nº 14.870, de

16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa
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jurídica de direito privado como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip -, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - (...)
§ 1º - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado

ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei.
§ 2º - Para os fins do disposto na Lei nº 14.870, de 2003, considera-

se equivalente a:
I - poder público estadual a expressão "poder público";
II - órgão estatal parceiro as expressões "órgão público" e "órgão

estadual";
III - Oscip as expressões "organização parceira" e "entidade

parceira";
IV - Poder Executivo Estadual a expressão "Poder Executivo".
(...)
Art. 3º - Pode qualificar-se como Oscip a pessoa jurídica de direito

privado sem fins lucrativos, nos termos da lei civil, e em atividade,
cujos objetivos sociais e normas estatutárias atendam ao disposto
nesta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins
lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre
os seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, participações ou parcelas de seu patrimônio auferidos
mediante o exercício de suas atividades e que os aplica integralmente
na consecução de seu objetivo social.

Art. 4º - (...)
III - ensino fundamental ou médio gratuitos;
(...)
XIV - ensino profissionalizante ou superior.
Art. 5º - (...)
II - duração igual ou inferior a três anos para o mandato dos

membros dos órgãos deliberativos;
(...)
VIII - (...)
c) realização de auditoria, por auditores externos independentes, da

aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria,
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obrigatória nos limites, valores e condições definidos em regulamento;
(...)
X - atribuições da diretoria executiva ou do diretor executivo;
(...)
§ 3º - As transferências de que tratam os incisos V e VI do “caput”

ficam condicionadas à autorização do Estado, nos termos do
regulamento.

(...)
Art. 6º - (...)
VIII - a escola privada dedicada ao ensino fundamental e médio não

gratuitos e sua mantenedora;
(...)
Art. 7º - (...)
I - estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição dos membros dos órgãos deliberativos;
III - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
IV - documentos que comprovem a experiência, mínima de dois

anos, da entidade ou dos dirigentes da entidade na execução das
atividades indicadas no seu estatuto social, conforme previsto em
regulamento;

V - declaração de que a entidade não possui agente público ativo de
nenhum dos entes federados, exercendo, a qualquer título, cargo de
direção na entidade, exceto se cedido, nos termos do § 6º do art. 20;

VI - declaração de que a entidade não possui como dirigente ou
conselheiro parente consangüíneo ou afim até o terceiro grau do
Governador ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de
Estado, de Senador ou de Deputado Federal ou Estadual.

Parágrafo único - A Oscip que deixar de cumprir o requisito de
experiência mínima de dois anos de seus dirigentes, perderá,
automaticamente, o título concedido.

Art. 8º - (...)
§ 4° - O deferimento da qualificação importa na dec laração de

utilidade pública estadual da entidade requerente, para todos os fins
de direito, e a credencia a celebrar termos de parceria com o poder
público estadual no âmbito das atividades indicadas no seu estatuto
social.
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(...)
Art. 10 - Perderá a qualificação como Oscip a entidade que:
I - dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem

destinados;
II - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista;
III - descumprir o disposto nesta lei.
Parágrafo único - A entidade que perder a qualificação como Oscip

ficará impedida de requerer novamente o título no período de cinco
anos a contar da data da publicação do ato de desqualificação.

(...)
Art. 12 - (...)
I - consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas de

atuação da entidade;
II - comprovação, pela Oscip, de sua regularidade fiscal junto ao

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS - e à Fazenda Federal, Estadual e
Municipal;

III - consulta à Auditoria-Geral do Estado, conforme disposto em
decreto;

IV - apresentação da minuta do termo de parceria à Câmara de
Coordenação-Geral, Planejamento, Gestão e Finanças - CCGPGF;

V - apresentação, pela Oscip, de relatório circunstanciado
comprovando sua experiência, ou de seus dirigentes, por dois anos,
na execução de atividades na área do objeto do termo de parceria,
conforme o disposto em regulamento;

VI - declaração de isenção de Imposto de Renda, balanço
patrimonial e demonstrativo dos resultados financeiros do último
exercício, ressalvada a hipótese da entidade que, em razão do tempo
de sua constituição, ainda não estiver obrigada a apresentá-los, nos
termos definidos pela legislação vigente;

VII - apresentação da previsão das receitas e despesas em nível
analítico, estipulando, item por item, as categorias contábeis usadas
pela entidade e o detalhamento das remunerações e dos benefícios
de pessoal a serem pagos a seus dirigentes e empregados com
recursos oriundos do termo de parceria ou a ele vinculados;

VIII - parecer técnico do órgão estatal parceiro contendo justificativa



241

da escolha da Oscip caso não ocorra processo seletivo de concurso
de projetos;

IX - aprovação do regulamento de compras e aquisições disposto no
art. 17 desta lei, conforme o disposto em decreto;

X - publicação do extrato da minuta do termo de parceria no órgão
oficial de imprensa dos Poderes do Estado.

Art. 13 - (...)
I - o objeto do termo de parceria, com a especificação de seu

programa de trabalho;
(...)
V - a previsão de receitas e despesas, em nível sintético, a serem

realizadas em seu cumprimento;
VI - as obrigações da Oscip, entre as quais a de apresentar ao poder

público estadual, ao término de cada exercício, relatório sobre a
execução do objeto do termo de parceria, contendo comparativo
específico das metas propostas com os resultados alcançados e a
prestação de contas contábil, independentemente das previsões
mencionadas no inciso V;

VII - a publicação, no órgão oficial de imprensa dos Poderes do
Estado, a cargo do órgão estatal parceiro signatário, do extrato do
termo de parceria e do extrato de execução física e financeira,
conforme modelo simplificado estabelecido em decreto, sob pena de
não-liberação dos recursos previstos no termo de parceria;

VIII - a rescisão, cominada expressamente para os casos de
infração aos dispositivos desta lei e para os demais casos que
especificar, conforme regulamento;

§ 1° - Os créditos orçamentários assegurados às Osc ips serão
liberados de acordo com o cronograma de desembolso e as demais
disposições previstas no termo de parceria, observado o disposto em
decreto.

(...)
Art. 14 - (...)
§ 1° - Os resultados atingidos com a execução do te rmo de parceria

serão analisados semestralmente, no mínimo, por comissão de
avaliação integrada por:

I - um membro indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento
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e Gestão - Seplag;
II - um supervisor indicado pelo órgão estatal parceiro;
III - um membro indicado pela Oscip;
IV - um membro indicado pelo Conselho de Políticas Públicas da

área correspondente de atuação, quando houver;
V - um membro indicado por cada interveniente, quando houver;
VI - um especialista da área que constitui objeto do termo de

parceria, indicado pelo órgão estatal parceiro, não integrante da
administração estadual.

§ 2° - A comissão encaminhará relatório conclusivo,  no mínimo
semestral, sobre a avaliação realizada à autoridade competente do
órgão estatal parceiro e ao conselho de política pública da área
correspondente de atuação.

(...)
§ 4° - O órgão estatal parceiro a que se refere o ‘ caput’, na forma do

termo de parceria, designará supervisor para participar, com poder de
veto, de decisões da Oscip relativas ao termo de parceria, conforme
regulamento.

(...)
Art. 18 - (...)
§ 1° - Os bens de que trata este artigo serão desti nados às Oscips

mediante cláusula expressa constante no termo de parceria, inclusive
anexo que os identifique e relacione, ou, durante a vigência do termo,
mediante permissão de uso.

§ 2° - Caso a Oscip adquira bem imóvel com recursos  provenientes
da celebração do termo de parceria, este deverá ser afetado a seu
objeto e gravado com cláusula de inalienabilidade, devendo ser
transferido ao Estado ao término de sua vigência.

§ 3º - Na hipótese de a Oscip adquirir bens móveis depreciáveis com
recursos provenientes da celebração do termo de parceria, estes
deverão ser transferidos ao Estado, ao término da vigência do
instrumento, se sua depreciação acumulada for menor que 60%
(sessenta por cento) do seu valor original, conforme estabelecido em
decreto.

§ 4º - A aquisição de bens móveis ou imóveis com recursos
provenientes da celebração do termo de parceria será precedida de
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autorização do órgão estatal parceiro.
(...)
Art. 25 - A  Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag - permitirá o acesso a todas as informações pertinentes às
Oscips e tornará disponível para os interessados a consulta por meio
eletrônico.

(...)
Art. 28 - Correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos

órgãos interessados, consoante se dispuser em decreto, as despesas
de deslocamento, de alimentação e de pousada dos colaboradores
eventuais da administração pública estadual.".

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Ademir Lucas.
Anexo

PROJETO DE LEI Nº
Altera a Lei Delegada nº 123, de 25 de janeiro de 2007, que dispõe

sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de
Fazenda, a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, que dispõe
sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de
cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas da
administração direta do Poder Executivo e dá outras providências e a
Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o
Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de Cargos de
Provimento em Comissão e as funções gratificadas da administração
autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências.

Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - (...)
§ 1º - Integram ainda o Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão a que se refere o ‘caput’ os cargos constantes nos Quadros
Específicos de que tratam os arts. 81 e 82 da Lei Complementar nº 30,
de 10 de agosto de 1993; o art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de
2004; os arts. 8º-D e 8º-E da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004;
o art. 12 da Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975; o art. 1º da Lei
nº 6.499, de 4 de dezembro de 1974; os Cargos de Natureza Especial
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e os Cargos Integrantes do Quadro do Tesouro Estadual, constantes
nos Anexos VIII e IX desta lei delegada, respectivamente.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o ‘caput’ são graduadas em nove

níveis, em razão da complexidade das atribuições e considerados os
indicadores a que se referem os incisos I e II do § 1º do art. 3º desta
lei delegada.".

Art. 3º - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei Delegada nº
123, de 25 de janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 3º - (...)
IX - (...)
d) Superintendências Regionais da Fazenda, em número de até dez;
(...)
Art. 4º - Serão estabelecidas em decreto:
I - a localização das Superintendências Regionais da Fazenda;
II - a localização, a abrangência e a subordinação das unidades

integrantes da estrutura orgânica complementar das
Superintendências Regionais da Fazenda;

III - a classificação das unidades de que trata o inciso II, segundo
padrões de planejamento geo-econômico e outras variáveis de
natureza tributária e fiscal.".

Art. 4º - O art. 6º da Lei nº 11.456, de 25 de abril de 1994, passa a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:

"Art. 6º - (...)
§ 1º - A gratificação de que trata o “caput” será atribuída

exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo das carreiras de que tratam os incisos XI, XII e XIII do art. 1º da
Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005.

§ 2º - O servidor de que trata o § 1º não fará jus à gratificação de
que trata o ‘caput’ se estiver em exercício de cargo de provimento em
comissão ou designado para função gratificada.".

Art. 5º - Os valores da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de
que trata a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, devida aos
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cargos de provimento em comissão dos Quadros Específicos de que
tratam o art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, os arts. 8º-
D e 8º-E da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o art. 1º da Lei nº
6.499, de 4 de dezembro de 1974, e dos Cargos de Natureza Especial
de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26
de janeiro de 2007, são os constantes no Anexo I desta lei.

Parágrafo único - Os valores da VTI são devidos aos ocupantes dos
cargos especificados no “caput” a partir de 1º de fevereiro de 2007.

Art. 6º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão
constante nos Quadros Específicos de que tratam o art. 26 da Lei nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, os arts. 8º-D e 8º-E da Lei nº 15.301,
de 10 de agosto de 2004, e o art. 1º da Lei nº 6.499, de 4 de
dezembro de 1974, poderá optar:

I - pela remuneração do cargo de provimento em comissão;
II - pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de vinte por

cento da remuneração do cargo de provimento em comissão.
Parágrafo único - A parcela de 20% (vinte por cento) a que se refere

o inciso II do “caput” não se incorporará à remuneração do servidor
nem servirá de base para o cálculo de nenhuma outra vantagem,
salvo a decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a
data da promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19,
de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias.

Art. 7º - Ficam extintos os cargos de Chefe de Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
e no Rio de Janeiro, de que trata o art. 3º da Lei nº 11.432, de 19 de
abril de 1994.

Art. 8º - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento
em Comissão, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 2007,
dois cargos DAD-9, com lotação nos Escritórios de Representação do
Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo e no Rio de
Janeiro.

§ 1º - Em decorrência do disposto no “caput”, os itens IV.2.11.10 e
IV.2.11.12 do Anexo IV.2 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a
vigorar na forma constante no Anexo II desta lei.

§ 2º - Em virtude do disposto no “caput”, as linhas "Escritório de
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Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São
Paulo" e "Escritório de Representação do Governo do Estado de
Minas Gerais no Rio de Janeiro" do Anexo IV.1 da Lei Delegada nº
174, de 2007, ficam substituídas pelas constantes no Anexo III desta
lei.

§ 3º - Os cargos a que se refere o “caput” e a respectiva forma de
recrutamento serão identificados em decreto, observado o disposto no
art. 6º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 9º - O inciso VIII do art. 3º da Lei Delegada nº 120, de 25 de
janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - (...)
VIII - Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres -

Cepam;”.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a composição

do Conselho de Coordenação Cartográfica - Concar -, instituído nos
termos da Lei nº 10.626, de 16 de janeiro de 1992, respeitado o
equilíbrio de representação em vigor até a data da publicação desta
lei.

Art. 11 - Esta em lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Ficam revogados:
I - o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro

de 2003;
II - o parágrafo único do art. 10 da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007;
III - o art. 22 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.

Anexo I
(a que se refere o art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)

1 - Valor da VTI de Cargos do Quadro Geral de Cargos de
Provimento em Comissão da Administração Direta do Poder Executivo

* -  A tabela referente ao item 1.1 - Cargos de Natureza Especial - foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 1º.11.2007.

1.2 - Quadro de cargos de provimento em comissão específicos da
Secretaria de Estado de Educação

* -  A tabela referente ao item 1.2.1 - Diretor de Escola - foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 1º.11.2007.

* -  A tabela referente ao item 1.3 - Quadro de cargos de provimento
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em comissão específicos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º.11.2007.

Anexo II
(a que se refere o § 1º do art. 9º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)

IV.2 - Quantitativos de cargos de provimento em comissão atribuídos
aos órgãos do Poder Executivo

(a que se refere § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de
janeiro de 2007)

  * -  A tabela referente ao item IV.2.11.10 - Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
-  foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º.11.2007.

  * -  A tabela referente ao item IV.2.11.12 - Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Rio de
Janeiro - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º.11.2007.

Anexo III
(a que se refere o § 2º do art. 9º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)

"Anexo IV
Quantitativos de Valores Unitários e Cargos de Provimento em

Comissão
* -  A tabela referente ao item IV.1 - Quantitativos de Unidades de

Valor Atribuídas aos Órgãos do Poder Executivo (a que se referem o §
2º do art. 2º, o § 4º do art. 8º, o § 2º do art. 14 e o inciso I do § 1º do
art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 1º.11.2007.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.598/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Abaeté o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a repercussão
financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.
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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.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o
imóvel destina-se ao funcionamento de escola municipal e
atendimento de interesses municipais, beneficiando a comunidade
daquela região. Além disso, a proposição prevê, no art. 2º, a reversão
do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados
da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação estabelecida.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.598/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Jayro

Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.601/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz
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de Fora o imóvel que especifica.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a repercussão
financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 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
2.676m², situado na Rua Acácio Duarte, nº 323, Bairro Retiro, nesse
Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição, destina o imóvel à
construção de uma praça pública, atendendo ao 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, no prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

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. O § 2º do art. 105 dessa norma estabelece que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a autorização desta Casa em lei
específica.

Portanto 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 não implica repercussão na Lei
Orçamentária.

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

1.601/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Antônio
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Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.604/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo
Antônio do Monte o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a repercussão
financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.604/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Santo Antônio do Monte um imóvel com área de 7.206,50m², situado
no Bairro Monsenhor Otaviano, nesse Município, e incorporado ao
patrimônio do Estado, em 1986, por doação daquele ente federativo.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o
imóvel destina-se a construção de ginásio poliesportivo e de escola
municipal, atendendo assim ao 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, no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação estabelecida.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
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não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.604/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Jayro

Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.632/ 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
Campo Belo o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi considerada jurídica, constitucional e legal. Cabe
agora a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.632/2007 tem a finalidade de autorizar o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Campo Belo o imóvel com área de
12.000m², localizado no lugar denominado Fazenda da Chácara,
nesse Município.

Cabe ressaltar que a alienação pretendida atende ao interesse
público, pois o imóvel será destinado à instalação da Secretaria
Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, permitindo que esse
órgão aprimore a prestação de seus serviços, beneficiando toda a
comunidade. Além disso, o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio
do DER-MG se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

Com relação à análise que nos cabe, a proposição atende ao § 2º do
art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
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de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
e determina que a transferência de domínio de bens públicos só pode
ser efetivada com a devida autorização desta Casa.

Ademais, não representa despesas para o erário e não acarreta
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.632/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Elisa

Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.673/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 115/2007, 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 Taiobeiras o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2007 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 1.673/2007 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município
de Taiobeiras dois imóveis contíguos de propriedade do Estado, com
área de 1.000m² cada, situados nesse Município, registrados sob os
nºs 14.069, às fls. 158-159v. do Livro 3-C, e 15.397, às fls. 132-133 do
Livro 3-R/TT, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Salinas. Esses bens foram doados pelo Município ao Estado,
respectivamente, em 1966 e 1968.

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,
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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, exige, ainda, que a
alineação seja de interesse público.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, a área a ser
doada destina-se à instalação da sede administrativa da Prefeitura
Municipal. Portanto, a proposição está em consonância com o
interesse daquela comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º 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 no parágrafo único do art. 1º.

Embora o projeto em análise atenda aos preceitos legais que
disciplinam a matéria, apresentamos a Emenda nº 1, com o objetivo
de registrar a doação de dois imóveis, uma vez que eles possuem
registros individuais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.673/2007 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Taiobeiras dois imóveis, constituídos pela área de 1.000m² cada,
situados no Município de Taiobeiras, registrados sob os nºs 14.069, às
fls. 158-159v. do Livro 3-C, e 15.397, às fls. 132-133 do Livro 3-R/TT,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salinas.”.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.674/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 116/2007, 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 Carangola o imóvel que
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especifica.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2007 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 1.674/2007 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Carangola uma área de 2.741,23m², conforme descrição
do art. 1º, a ser desmembrada de dois terrenos contíguos com área
total de 38.675,00m², situados no lugar denominado Alto da Colina do
Natal, nesse Município, registrados sob o nº 26.820, a fls. 29 do Livro
3-AM e nº 1.127, a fls. 52 do Livro 3-AP, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Carangola.

Os referidos bens foram incorporados ao patrimônio do Estado em
1964 e 1972, por doação da Fundação Educacional João Belo de
Oliveira, para a construção de colégio estadual e ginásio polivalente.

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 à construção e instalação de garagem e
estacionamento do Departamento de Água e Esgoto do Município,
portanto, 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
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o texto à técnica legislativa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.674/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carangola 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

Carangola o imóvel com área de 2.741,23m² (dois mil setecentos e
quarenta e um vírgula vinte e três metros quadrados), conforme
descrição contida no Anexo desta lei, a ser desmembrado de uma
área total de 38.675,00m² (trinta e oito mil seiscentos e setenta e cinco
metros quadrados), situada no lugar denominado Alto da Colina do
Natal, nesse Município, registrada sob o n° 26.820,  a fls. 29 do Livro
3-AM e nº 1.127, a fls. 52 do Livro 3-AP, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção e instalação de garagem e estacionamento do
Departamento de Água e Esgoto do Município.

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 marco 1, de coordenadas planas UTM (latitude 7.704.652,73m; e
longitude 809.679,65m), segue em direção ao marco 2, no azimute
124º49’28’’, 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 90º00’00’’,
na distância de 7,00m, deflete à direita, segue em direção ao marco 5,
no azimute 143º07’48’’, na distância de 5,00m, deflete à direita, segue
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em direção ao marco 6, no azimute 166°36’27’’, na d istância de
21,59m, deflete à direita, segue em direção ao marco 7, no azimute
180°00’00’’, 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, c onfrontando com
Donisete Inocêncio Moraes, por meio de cerca, deflete à esquerda,
segue em direção ao marco 9, no azimute 344°28’28’’  na distância de
27,37m, confrontando com Adinar Monteiro de Paula, deflete à
esquerda, segue em direção ao marco 1, no azimute 244°39’14’’na
distância de 59,04m, confrontando com a Escola Estadual João Belo
de Oliveira, fechando o perímetro de 234,20m.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.675/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 117/2007, 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 os imóveis
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2007 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 1.675/2007 tem por escopo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Brasília de Minas seis terrenos, com área de 2.500m²
cada, todos situados em área rural desse Município, incorporados ao
patrimônio do Estado, em 1969, por doação do mesmo ente
federativo, sem a imposição de ônus. A identificação cadastral desses
imóveis, constante dos incisos I a IV do art. 1º do projeto, está de
inteiro acordo com os respectivos registros que se fizeram juntar ao
processo.
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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, 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, e que, no inciso I
do art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida, pois o parágrafo único do
art. 1º do projeto determina que os imóveis destinam-se à instalação
de escolas municipais. Também na defesa do interesse coletivo, o art.
2º da proposição determina que tais bens reverterão ao patrimônio do
Estado caso não sejam, no prazo de cinco anos, contados da
lavratura das escrituras públicas de doação, utilizados de acordo com
a finalidade estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.675/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Ademir Lucas - Antônio Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.341/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.341/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Helvécio, que dá denominação de João Fava Filho à rodovia que liga
o Município de Vieiras à BR-116 até a divisa com o Município de
Miradouro, 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° 1.341/2007
Dá denominação à rodovia que liga o Município de Vieiras à BR-116

até a divisa com o Município de Miradouro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica denominada Rodovia João Fava Filho a  rodovia que
liga o Município de Vieiras à BR-116 no trecho até a divisa com o
Município de Miradouro.

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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.450/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.450/2007, de autoria do Deput ado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública o Instituto de Estudos Pró-
Cidadania - Pró-Cittá -, 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° 1.450/2007
Declara de utilidade pública o Instituto de Estudos Pró-Cidadania -

Pró-Cittá -, com sede no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Estudos

Pró-Cidadania - Pró-Città -, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.532/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.532/2007, de autoria do Deput ado Sargento

Rodrigues, que declara de utilidade pública o Instituto Cultural e Social
Maranata, com sede no Município de Ribeirão das Neves, 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° 1.532/2007

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

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

Social Maranata, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 30/10/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento da Sra.

Maria de Lourdes Faria d'Ângelo, ocorrido em 23/10/2007, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007
Presidência dos Deputados José Henrique, João Leite e Carlin Moura

e da Deputada Maria Lúcia Mendonça
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 124/2007
(encaminhando o Projeto de Lei nº 1.745/2007) - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.746
a 1.759/2007 - Requerimento nº 1.404/2007 - Requerimentos das
Comissões de Direitos Humanos e de Educação (4), da Deputada Ana
Maria Resende e do Deputado Juninho Araújo - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte e de Política
Agropecuária e do Deputado Mauri Torres - Oradores Inscritos:
Discursos do Deputado Getúlio Neiva, da Deputada Elisa Costa e do
Deputado João Leite; registro de presença; discursos dos Deputados
Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da
Presidência - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Educação (4), da Deputada Ana Maria Resende e do
Deputado Juninho Araújo; deferimento - Requerimento da Deputada
Elisa Costa; deferimento; discurso do Deputado Padre João -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Carlin Moura - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses -

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- 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 - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
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Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, nas funções de 1º-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 124/2007
Belo Horizonte, 25 de outubro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Claro dos Poções o imóvel que
especifica.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço que o
imóvel objeto do projeto de lei em tela se destina à instalação de um
centro educacional e edificação de um centro cultural, tecnológico e
esportivo.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.745/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Claro dos

Poções o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Claro dos Poções o imóvel constituído pela área de 10.000,00m²,
situado na Rua Cel. José Coelho de Araújo, Centro, no Município de
Claro dos Poções, registrado sob o nº R-1-0336, Livro 2-1, fls. 190, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bocaiúva.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
instalação de um centro educacional e edificação de um centro
cultural, tecnológico e esportivo.

Art. 2º - O imóvel reverterá 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.
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 1.746/2007
Declara de utilidade pública a Obra Unida Abrigo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Miradouro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Obra Unida Abrigo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Miradouro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
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Sebastião Costa
Justificação: A Obra Unida Abrigo São Vicente de Paulo, com sede

em Miradouro, é uma entidade civil, fundada em 23/4/91, sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica própria, que tem por finalidade a
prática da caridade cristã no campo da assistência social e da
promoção humana, especialmente no tocante à manutenção de
estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os
sexos, proporcionando-lhes assistência moral, material, intelectual,
social, que devem se pautar por sua liberdade e dignidade.

Devidamente registrada no Cartório do registro de Pessoas Jurídicas
da Comarca de Miradouro, a entidade está em pleno e regular
funcionamento. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelas funções que exercem, como atesta o Juiz de
Direito da Comarca.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.747/2007
Dispõe sobre normas para o exercício da prestação de serviços de

manobra e guarda de veículos, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O exercício da prestação de serviços de manobra e guarda

de veículos, no Estado de Minas Gerais, deverá observar
rigorosamente as condições previstas nesta lei.

Art. 2º - A empresa prestadora dos serviços mencionados no artigo
anterior deverá:

I - estar regularmente constituída;
II - ter em seus quadros motoristas devidamente registrados, nos

moldes estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -,
assim como regularmente habilitados para a condução de veículos
automotores na categoria profissional ("B"), que deverão se
apresentar devidamente uniformizados e identificados;

III - possuir local adequado e seguro para o estacionamento dos
veículos;
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IV - apresentar relatório técnico de impacto de vizinhança;
V - celebrar seguro para cobertura de incêndio, furto, roubo e colisão

do veículo e seguro de percurso;
VI - emitir recibo a ser entregue ao cliente, para eventual

comprovação futura de que se utilizou dos serviços, no qual conste:
a) o nome da empresa;
b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -

CNPJ -;
c) o dia e horário do recebimento e da entrega do veículo;
d) o nome do modelo, da marca e a placa do automóvel;
e) o local onde o veículo foi estacionado; e
f) a frase "A empresa prestadora dos serviços assim como o

estabelecimento são solidariamente responsáveis por quaisquer
danos causados aos veículos.";

VII - afixar, em local apropriado e visível, observado o disposto no
inciso II do art. 3º desta lei, as seguintes informações:

a) o valor cobrado pelos serviços ;
b) o endereço onde os veículos serão estacionados;
c) o valor do seguro;
d) o número de vagas que o estacionamento comporta;
VII - apresentar declaração do representante legal do

estabelecimento contratante, tais como restaurante, bar, danceteria,
teatro e congêneres, de anuência com a prestação dos serviços de
"valet";

IX - verificar, mensalmente, a eventual pontuação adquirida por seus
manobristas em virtude de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º - Na prestação dos serviços mencionados no artigo 1º desta
lei é expressamente vedado o uso de via pública para:

I - o estacionamento dos veículos;
II - a colocação de qualquer material destinado a reservar vagas ou

limitar o tráfego de veículos tais como cones, cavaletes, caixotes, etc.
Parágrafo único - A colocação de qualquer material destinado à

execução e à divulgação dos serviços de manobrista, tais como
bancada, cabine, guarda-sol, luminoso, placas, etc. deverá ser
regulamentada pelo Executivo.

Art. 4º - Todos os estabelecimentos que contratem, ainda que
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verbalmente, os serviços prestados pelas empresas mencionadas no
art. 1º desta lei, tais como restaurantes, bares, danceterias, boates,
teatros, lojas, institutos de beleza, clínicas, "buffets" são
solidariamente responsáveis por quaisquer danos decorrentes
causados aos veículos, aos clientes e a terceiros.

§ 1º - A responsabilidade de que trata este artigo inclui o pagamento
de eventuais multas que sejam aplicadas ao veículo.

§ 2º - A empresa prestadora dos serviços deverá, mediante a
apresentação do recibo de que trata o inciso VII, do art. 2º desta lei,
fornecer ao cliente, no prazo de três dias a contar da solicitação,
declaração com o nome do motorista que estava dirigindo o veículo no
dia da infração que originou a multa de que trata o parágrafo anterior,
assim como o respectivo número da Carteira Nacional de Habilitação -
CNH.

§ 3º - Os estabelecimentos mencionados no "caput" deste artigo
deverão obter autorização junto à BHTRANS para o embarque e o
desembarque de passageiros em via pública, bem como a
correspondente sinalização.

§ 4º - A empresa, ao realizar a divulgação de seus serviços, não
poderá vincular ao seu nome, através de qualquer meio de
publicidade, o nome de bar, lanchonete, restaurante, boate,
danceteria, teatro, casa de espetáculos e congêneres, sem a expressa
autorização do representante legal desses estabelecimentos.

§ 5º - O descumprimento do disposto no parágrafo anterior implicará
ao infrator o recolhimento do material de divulgação e, na hipótese de
reincidência, a aplicação de multa no valor de 500 Ufemgs
(quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada
em caso de reincidência.

Art. 5º - No caso de inobservância das normas previstas nesta lei, a
empresa prestadora do serviço, assim como o estabelecimento
contratante serão notificados para regularizarem as irregularidades
cometidas, em trinta dias, e, caso a advertência não seja observada,
será aplicada, para ambos, a multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada em caso de reincidência.

§ 1º - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do Estado de
Minas Gerais - Ufemg -, a atualização monetária dos valores
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constantes neste artigo far-se-á pela variação do Índice Geral de
Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que
vier a substitui-lo.

§ 2º - Na hipótese de não serem atendidas as determinações
constantes nesta lei, mesmo após a aplicação das multas
mencionadas no "caput", poderá ser determinada a interdição e,
conforme o caso, o fechamento da empresa assim como do
estabelecimento contratante.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Considerando que os serviços de estacionamentos

oferecidos normalmente em eventos, shows, solenidades, bares,
restaurantes, casas noturnas e congêneres, onde inúmeros
manobristas recepcionam o veículo do consumidor, encarregando-se
de estacioná-lo em área privativa ou pública, mediante o pagamento
de um valor fixo; considerando a existência do serviço de manobrista
em vários estabelecimentos comerciais, já se constituindo um recurso
integrado à cidade; considerando a necessidade de disciplinar a
prestação deste serviço, proporcionando maiores e melhores
garantias, tanto ao consumidor, quanto aos estabelecimentos
contratantes; considerando a relevância de se organizar o referido
serviço, no intuito de preservar a qualidade de vida, um trânsito
seguro e disciplinado, segurança nos acessos aos estabelecimentos,
conforto aos consumidores, respaldo aos estabelecimentos e
prestadores de serviços entre outras variáveis; e, finalmente,
considerando a existência de legislação pertinente no Estado de São
Paulo, justifica-se então, o projeto de lei em tela, em vista da
necessidade premente de estabelecer normas legais para regência do
sistema de manobrista, disciplinando e organizando o serviço, para
integrá-lo da forma mais adequada possível ao contexto urbano atual.

Sem sombra de dúvida faz-se necessário o estabelecimento de
diretrizes, tanto para os estabelecimentos, quanto para as prestadoras
do serviço, a fim de preservar os direitos e deveres inerentes ao
cidadão. Observa-se que o fato não implica apenas um manobrista,
uma vez que este dirige o veículo em via pública, fato que requer
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outros cuidados e respeito ao código de trânsito. Assim, esse serviço
também deve assumir as responsabilidades inerentes.

Objetiva-se com isto, preservar os direitos e deveres tanto do poder
público, quanto do cidadão, conciliando normas dentro do espaço
urbano, favorecendo a harmonia na convivência, adaptando-se às
exigências da modernidade, acompanhando a evolução dos recursos
sociais para, enfim, manter e melhorar a qualidade de vida da
comunidade.

Além disso, esta propositura também torna de responsabilidade
solidária a empresa prestadora do serviço, o que com certeza fará
com que essa aumente os cuidados com contratação, manutenção,
fiscalização e aprimoramento de seus funcionários.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.748/2007
Cria o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na

Zona na Mata.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento da

Fruticultura da Zona da Mata, criado por esta lei, os Municípios de
Acaiaca, Argirita, Astolfo Dutra, Bicas, Cataguases, Chácara, Coronel
Pacheco, Descoberto, Divinésia, Goianá, Guarará, Itamarati de Minas,
Laranjal, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria, Piau, Presidente
Bernardes, Rio Novo, Rochedo de Minas, Rodeiro, Santa Bárbara do
Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana de Cataguases,
Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, São João
Nepomuceno, Senador Cortes, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Viçosa
e Volta Grande.

Art. 2º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas da agroindústria e os fruticultores dos
municípios integrantes do Pólo criado por esta lei que venham a
expandir suas atividades e os que nele venham a se instalar.
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Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às agroindústrias
e aos fruticultores a que se refere o art. 2º desta lei:

I - a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo e suporte tecnológico;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura,
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta, para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionadas às atividades da fruticultura no Pólo criado por esta lei.

Art. 4º - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
agroindústrias e aos fruticultores a que se refere o art. 2º:

I - a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS - para até 12% (doze
por cento) nas operações internas destinadas à aquisição de insumos
e equipamentos utilizados em sua atividade, observados os prazos,
formas e condições estabelecidos em regulamento;

II - a concessão de período de carência de dois anos, contado do
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura,
findo o qual o pagamento será efetuado em doze parcelas mensais,
iguais e sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a
partir do terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas
condições estabelecidas na legislação em vigor;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5º - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º
desta lei poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder
benefícios fiscais às empresas que implantarem projetos
agroindustriais em seus territórios.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de
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Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata, criado por esta lei,
incluindo-se o número de empresas atendidas e o montante de
recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Esta proposição visa à criação do Pólo de

Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata, compreendendo a
oferta de incentivos que permitam o surgimento de infra-estrutura
agroindustrial e produtiva adequada para sua implementação nestas
33 cidades: Acaiaca, Argirita, Astolfo Dutra, Bicas, Cataguases,
Chácara, Coronel Pacheco, Descoberto, Divinésia, Goianá, Guarará,
Itamarati de Minas, Laranjal, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria,
Piau, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rochedo de Minas, Rodeiro,
Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana de
Cataguases, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, São
João Nepomuceno, Senador Cortes, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins,
Viçosa e Volta Grande.

A implantação da fruticultura na Zona da Mata trouxe decisivo
incremento à agroindústria e à produção nessa região, que carece,
portanto, de incentivos para o seu efetivo desenvolvimento, uma vez
que se percebe o notório aumento do número de fruticultores e a
demanda crescente de seus produtos em todo o mercado nacional.
Além disso, o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da
Mata incrementará a criação de empregos na região, direta e
indiretamente.

A agroindústria é de fundamental importância para o
desenvolvimento da Zona da Mata e amplia para o Estado a base de
arrecadação, sobretudo proporcionando a geração de novos
empregos e renda.

Por essas razões, conto com os nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.749/2007
Dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura

na Região do Sul de Minas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na

Região do Sul de Minas.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento da

Fruticultura da Região do Sul de Minas, criado por esta lei, os
Municípios de Carmo do Rio Claro, Carvalhópolis, Conceição da
Aparecida, Poço Fundo, Serrania, Aiuruoca, Andrelândia, Arantina,
Bom Jardim de Minas, Carvalhos, Cruzília, Minduri, Passa-Vinte,
Seritinga, Serranos, Cristina, Virgínia, Carrancas, Lavras,
Nepomuceno, Alpinópolis, Itaú de Minas, São José da Barra,
Albertina, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Bom
Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Munhoz, Senador José
Bento, Cordislândia, Heliodora, São João da Mata, São Sebastião da
Bela Vista, Silvianópolis, Turvolândia, Alagoa, Cambuquira, Itamonte,
Itanhandu, Lambari, Passa-Quatro, Pouso Alto, São Sebastião do Rio
Verde, Campo do Meio, Campos Gerais, Carmo da Cachoeira, Guapé,
Ilicínea, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Tomé das Letras,
Três Corações e Três Pontas.

Art. 2º - O Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na Região do Sul
de Minas visa a:

I - incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o
consumo de frutas;

II - promover o desenvolvimento de pesquisas e experimentos que
visem à melhoria da qualidade e à produtividade da fruticultura, nas
diversas fases de produção e beneficiamento;

III - contribuir para a geração de empregos, para o aumento da
renda no meio rural e para a melhoria das condições de vida nos
municípios participantes, observando-se os princípios do
desenvolvimento sustentável;

IV - incentivar e apoiar projetos de qualificação profissional e
capacitação voltada para a fruticultura.
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Art. 3º - Compete ao Poder Executivo, na constituição do Pólo de
Desenvolvimento da Fruticultura na Região do Sul de Minas:

I - estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo
entre os produtores, em particular nas ações voltadas para a irrigação,
a compra de insumos, a industrialização e a comercialização do
produto;

II - criar mecanismos que facilitem a padronização e a classificação
dos produtos e das embalagens, com vistas à instituição de
certificados de qualidade;

III - implantar sistema de informação de mercado, interligando
órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações de
produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão
dos agentes envolvidos no negócio frutícola;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das
plantas, bem como do uso de agrotóxicos;

V - a destinação de recursos específicos para a pesquisa, a
inspeção sanitária, a assistência técnica e a extensão rural;

VI - fornecer assistência técnica aos produtores, sendo esta gratuita
para a agricultura familiar;

VII - desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
agricultores e trabalhadores, aí incluindo os aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII - incentivar, nas regiões produtoras de frutas, a implantação de
agroindústrias, em especial os empreendimentos autônomos
pequenos e médios e os de cooperativas ou de associações de
produtores;

IX - facilitar aos produtores carentes de recursos, às cooperativas e
às associações de produtores o acesso ao crédito nas instituições
públicas de fomento do Estado, no BNDES e junto ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO.

§ 1º - Para atender ao disposto neste artigo, poderão ser celebrados
convênios e contratos com entidades de direito público ou privado que
desenvolvam atividades nas áreas de atuação do programa.

§ 2º - O Estado deverá instituir linhas de financiamentos a projetos
de investimentos e custeio com custo compatível com seu propósito
social.
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Art. 4º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento da fruticultura na região os produtores
rurais, as indústrias de beneficiamento, as empresas de comércio e as
instituições voltadas para a capacitação profissional instaladas nos
municípios que compõem o Pólo de Desenvolvimento e que
efetivamente se integrem nos objetivos estabelecidos no art. 2º.

Art. 5º - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
agroindústrias e aos fruticultores a que se refere o art. 4º:

I - a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS - para até 12% (doze
por cento) nas operações internas destinadas à aquisição de insumos
e equipamentos utilizados em sua atividade, observados os prazos, as
formas e as condições estabelecidos em regulamento;

II - a concessão de período de carência de dois anos contados do
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Fruticultura, após o fim do qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data da sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto pretende incentivar a fruticultura e as

agroindústrias, agregando valor à produção agrícola, criando
condições para aumentar a oferta de empregos e contribuindo para o
desenvolvimento regional do Sul de Minas.

Outra questão importante é a necessidade de aumentar a
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diversidade de frutas produzidas e principalmente agregar valor à
produção com o beneficiamento e a industrialização das frutas,
criando uma cadeia produtiva capaz de desenvolver a economia
regional.

Outro aspecto do projeto diz respeito ao incentivo aos pequenos e
aos médios produtores, estimulando a criação de associações e
cooperativas de produção e facilitando o acesso ao crédito.

Ao estimular a formação profissional, o projeto também cria
condições para qualificar os trabalhadores e inseri-los no mercado de
trabalho, além de garantir a qualidade da produção e do
beneficiamento. A criação de postos de trabalho derivados do
incentivo à fruticultura amplia o alcance social deste projeto.

A evolução da fruticultura no Sul de Minas e a própria demanda dos
agricultores, fizeram com que a antiga Estação Experimental de
Viticultura e Enologia diversificasse seus trabalhos, sendo atualmente,
além da uva e do vinho, trabalhadas outras espécies importantes para
a economia regional, como pessegueiros, ameixeiras, nectarineiras,
figueiras, caquizeiros, morangueiros e amoreiras.

No Sul de Minas, há diversas pequenas indústrias que produzem
polpas, doces, compotas e geléias. Ali também se localiza a única
processadora e concentradora de suco de laranja no Estado, que é a
Campinho Citrus.

- 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 1.750/2007
Cria o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar em todos os

nosocômios públicos ou privados que possuam número igual ou
superior a trinta leitos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado em todos os nosocômios públicos ou privados

com trinta ou mais leitos o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar,
objetivando o atendimento espiritual e religioso aos pacientes
internados e a seus familiares, assim como aos profissionais de saúde
e aos funcionários, respeitada a vontade deles.

Art. 2º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar estará afeto e
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subordinado à direção do hospital, cabendo a esta aceitar ou não as
indicações de novos voluntários que vierem a ser feitas pelo Capelão
Titular, assim como a indicação do próprio Capelão.

Art. 3º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar será exercido
mediante a assinatura de termo de adesão, celebrado entre a
entidade hospitalar e o prestador do serviço.

Art. 4º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar será
coordenado por um Capelão Titular formado em curso específico de
capelania, com especialização na área hospitalar, credenciado por
unidade de capelania voluntária da União Internacional de Pastores e
Capelães Voluntários - Unipas - e aprovado pela direção da unidade,
assistido por um Capelão Auxiliar.

§ 1º - O candidato a Capelão Titular deverá apresentar, além da
prova de formação em capelania, “curriculum vitae”, carta de
referência de três capelães de diferentes denominações evangélicas
formados há mais de um ano e credencial válida da União
Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - Unipas.

§ 2º - Professando o candidato outra religião, a carta de referência
será assinada por membro imediatamente superior de sua ordem
religiosa.

§ 3º - Obrigatoriamente, os Capelães Titular e Auxiliar serão de
religiões diferentes.

§ 4º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar poderá manter, a
seu critério, convênios com cursos de capelania já estabelecidos, a
partir de avaliação de seu conteúdo programático, reconhecendo seus
certificados como prova de formação em capelania, conforme
mencionado no § 1º deste artigo.

Art. 5º - Será de responsabilidade do Capelão Titular:
I - coordenar o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar,

respondendo por ele junto à direção do hospital;
II - selecionar e equipar os voluntários, por credo religioso, que

constituirão a equipe de visitadores religiosos do hospital;
III - fornecer relatórios mensais à direção do hospital ou sempre que

solicitados pelo Diretor;
IV - aprovar ou não toda literatura religiosa impressa que for

distribuída no hospital;
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V - distribuir e supervisionar as tarefas da equipe de visitadores;
VI - aprovar o acesso de visitadores religiosos eventuais à unidade,

obedecendo aos critérios estabelecidos no art. 7º desta lei,
transmitindo-lhes as regras estabelecidas para o exercício da
capelania voluntária eventual na unidade hospitalar.

Art. 6º - O Capelão Titular ministrará periodicamente Curso Básico
de Capelania Hospitalar, devendo este abranger orientações sobre o
serviço de capelania, infecção hospitalar, doenças, técnicas de
higiene e de paramentação, relacionamento com profissionais da
saúde, teologia do sofrimento, consolo, noções de aconselhamento
cristão e comportamento ético no ambiente hospitalar.

Art. 7º - O Capelão Titular formará a equipe de visitadores
selecionados, obedecendo aos seguintes critérios:

I - entrevista pessoal para conhecer os motivos que levam o
candidato a procurar o serviço voluntário de Capelania Hospitalar;

II - recebimento da carta de referência da autoridade religiosa, de
que tratam os §§ 1º e 2º do art. 4º desta lei;

III - verificação da prova de participação em curso básico de
Capelania Hospitalar;

IV - recebimento da documentação para registro na direção da
unidade, sendo indispensáveis a Carteira de Identidade, o CPF, duas
fotos 3x4 recentes, comprovante de residência, credencial válida da
União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - UNIPAS - e
carta de apresentação da entidade de origem.

Art. 8º - As atividades da Capelania serão realizadas respeitando-se
o horário designado pela direção do hospital.

Art. 9º - É vedado ao voluntário interferir nos procedimentos médicos
adotados para o tratamento dos pacientes, assim como oferecer
qualquer tipo de alimentos, medicação ou outros produtos, sem a
prévia autorização da direção do hospital.

Art. 10 - A equipe deverá trabalhar portando crachá fornecido pela
direção do hospital, devendo identificar-se sempre que solicitado.

Art. 11 - O voluntário não poderá transitar pelo hospital fora dos
horários designados para o serviço, sob nenhum pretexto.

Art. 12 - O voluntário que desobedecer a quaisquer dispositivos
desta lei será suspenso de suas atividades, de imediato, por tempo a
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ser determinado pelo Capelão Titular, em consonância com a direção
do hospital.

Art. 13 - A direção do hospital deverá designar espaço físico a ser
utilizado pelo Capelão Titular para entrevistar voluntários, receber
pessoas, realizar reuniões com a equipe e guardar material a ser
utilizado em serviço.

Art. 14 - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar não gera
vínculo empregatício nem obrigações de naturezas trabalhista,
previdenciária ou afins.

Art. 15 - Ficam invalidadas, a partir da publicação desta lei, as
credenciais de capelania emitidas por instituições não conveniadas ao
Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar das instituições
hospitalares estaduais.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Em que pese às disposições constitucionais e legais,

verifica-se que certos estabelecimentos hospitalares costumam não
oferecer condições adequadas para que religiosos possam levar aos
pacientes e a seus familiares os serviços a que se dispõem. Na
maioria das vezes, não se trata de intransigência dos hospitais, mas
sim um cuidado para com a própria tranqüilidade dos pacientes, dos
familiares e do próprio serviço médico, pois se tem percebido que aos
visitantes falta um preparo especial para o desenvolvimento da
atividade a que se propõem. Há casos em que, ao invés de consolo,
levam desespero ao paciente, tormento à família e irritação aos
profissionais de saúde. O visitante deve ser aquele que amenize a dor
do paciente, que saiba consolar, que tenha empatia, que obedeça às
ordens do hospital, que guarde sigilo e que aja com extremo bom-
senso.

Para que existam equipes bem-formadas, é necessário que exista a
capelania. Em muitos momentos de sua vida, o ser humano necessita
ser consolado, confortado e orientado para enfrentar as aflições do
mundo. A capelania hospitalar desempenha esse papel, ajudando
quem está enfermo, durante sua internação.

O serviço prestado pelos voluntários será para todos os cristãos, e
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até mesmo para ateus, caso queiram, independentemente do credo
religioso que professem, o mesmo se dando com o Capelão Titular,
que, preenchendo os requisitos propostos por este projeto de lei,
poderá ser de qualquer religião.

Por entendermos ser absolutamente necessária a visitação aos
pacientes, aos familiares, aos profissionais da saúde e aos
funcionários de hospitais, conforme critérios seguros, éticos,
disciplinados e eficazes, é que esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.751/2007
Cria o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária em todos os

estabelecimentos do sistema penitenciário e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária em

toda unidade carcerária do sistema penitenciário do Estado,
objetivando o atendimento espiritual e religioso aos presos, internados
e seus familiares, assim como aos profissionais de segurança,
respeitada, sempre, a sua vontade.

Art. 2º - O Serviço Voluntário de Capelania Carcerária estará afeto e
subordinado à direção da unidade prisional, cabendo a esta aceitar ou
não as indicações de novos voluntários que vierem a serem feitas pelo
Capelão Titular, assim como a do próprio Capelão.

Art. 3º - O Serviço Voluntário de Capelania Carcerária será exercido
a partir da assinatura de termo de adesão, celebrado entre a unidade
prisional e o prestador do serviço.

Art. 4º - O Serviço Voluntário de Capelania Carcerária será
coordenado por um Capelão Titular formado em curso específico de
capelania, com especialização na área carcerária, credenciado por
unidade de capelania voluntária da União Internacional de Pastores e
Capelães Voluntários - Unipas -, aprovado pela direção da unidade e
assistido por um Capelão Auxiliar.

§ 1º - O candidato a Capelão Titular deverá apresentar, além da
prova de formação em capelania, “curriculum vitae”, carta de
referência de três capelães de diferentes denominações evangélicas
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formados há mais de um ano e credencial válida da União
Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - Unipas.

§ 2º - Professando o candidato outra religião, a carta de referência
será assinada por membro imediatamente superior de sua ordem
religiosa.

§ 3º - Obrigatoriamente, os Capelães Titular e Auxiliar serão de
religiões diferentes.

§ 4º - Serviço Voluntário de Capelania Carcerária das instituições
carcerárias estaduais poderá manter, a seu critério, convênios com
cursos de capelania já estabelecidos, a partir da avaliação de seu
conteúdo programático, reconhecendo seus certificados como prova
de formação em capelania, mencionada no § 1º deste artigo.

Art. 5º - Será de responsabilidade do Capelão Titular:
I - coordenar o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária,

respondendo por ele junto à direção da unidade;
II - selecionar e equipar, para diferentes credos religiosos, os

voluntários que constituirão a equipe de visitadores religiosos da
unidade;

III - fornecer relatórios à direção da unidade, mensalmente ou
sempre que solicitados pelo Diretor;

IV - aprovar, ou não, a literatura religiosa impressa que for
distribuída na unidade;

V - distribuir e supervisionar as tarefas da equipe de visitadores;
VI - aprovar o acesso de visitadores religiosos eventuais à unidade,

obedecendo aos critérios estabelecidos no art. 7º desta lei e
transmitindo-lhes as regras estabelecidas para o exercício da
capelania voluntária eventual na unidade.

Art. 6º - O Capelão Titular ministrará curso básico de capelania
carcerária, periodicamente, devendo abranger orientações sobre o
serviço de capelania, ética carcerária, compromisso com a não-
violência, respeito à vida, solidariedade, relacionamento com
profissionais de segurança, teologia do sofrimento, consolo, noções
de aconselhamento cristão e comportamento ético no ambiente
prisional.

Art. 7º - O Capelão Titular formará a equipe de visitadores
selecionados obedecendo aos seguintes critérios:
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I - entrevista pessoal para conhecer os motivos que levam o
candidato a procurar o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária;

II - recebimento da carta de referência da autoridade religiosa, de
que tratam os §§ 1º e 2º do art. 4º desta lei;

III - verificação da prova de participação em curso básico de
capelania carcerária;

IV - recebimento da documentação para registro na direção da
unidade, sendo indispensáveis a Carteira de Identidade, o CPF, duas
fotos 3x4 recentes, comprovante de residência, credencial válida da
União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - Unipas - e
carta de apresentação da entidade de origem.

Art. 8º - As atividades da Capelania serão realizadas respeitando-se
o horário designado pela direção da unidade.

Art. 9º - É vedado ao voluntário interferir nos procedimentos
disciplinares adotados para o tratamento dos internos, assim como
oferecer qualquer tipo de alimento, medicação, objetos ou outros
produtos, sem a prévia autorização da direção da unidade.

Art. 10 - A equipe deverá trabalhar portando crachá fornecido pela
direção da unidade, devendo identificar-se sempre que solicitado.

Art. 11 - O voluntário não poderá transitar pela unidade fora dos
horários designados para o serviço, sob nenhum pretexto.

Art. 12 - O voluntário que desobedecer a quaisquer dispositivos
desta lei será suspenso de suas atividades, de imediato, por tempo a
ser determinado pelo Capelão Titular, em consonância com a direção
da unidade.

Art. 13 - A direção da unidade deverá designar espaço físico a ser
utilizado pelo Capelão Titular para entrevistar voluntários, receber
pessoas, realizar reuniões com a equipe e guardar material a ser
utilizado em serviço.

Art. 14 - O Serviço Voluntário de Capelania não gera vínculo
empregatício nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim.

Art. 15 - Ficam revogadas, a partir da publicação desta lei, as
credenciais de capelania emitidas por instituições não conveniadas
com o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária das instituições
carcerárias estaduais.
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Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A assistência ao preso e ao internado é dever do

Estado, com a cooperação da comunidade, conforme se extrai dos
ditames dos arts. 4º e 10 da Lei de Execução Penal. Determinadas
pessoas, previamente preparadas, devem ter acesso regulamentar
aos institutos penais para promover a dignidade e a cidadania dos
presos, internos e funcionários.

O Estado deve incentivar e viabilizar todas as modalidades de
participação da sociedade na administração e controle dos serviços
públicos das penitenciárias, centros de detenção e outros organismos
que reprimem a liberdade do cidadão, já que todo ser humano deve
receber um tratamento humano, pois o preso e o cidadão livre são
absolutamente iguais em dignidade pessoal.

Em que pese a disposições constitucionais e legais a respeito,
verifica-se que certos estabelecimentos prisionais costumam não
oferecer condições adequadas para que religiosos levem aos internos
e seus familiares os serviços a que se dispõem. Na maioria das vezes,
não se trata de intransigência das unidades, mas, sim, um cuidado
para com a própria tranqüilidade e segurança dos presos e familiares
e do próprio serviço penitenciário, pois se tem percebido que aos
visitantes falta um preparo especial para o desenvolvimento da
atividade a que se propõem. Há casos em que, no lugar de consolo,
levam desespero e mais violência ao interno, tormento à família e
irritação aos profissionais de segurança.

O visitante deve ser aquele que amenize a dor do preso, que saiba
consolar, que tenha empatia, que obedeça às ordens da unidade, que
guarde sigilo e que aja com extremo bom-senso. Para que existam
equipes bem formadas, é necessário que exista a capelania. Em
muitos momentos de sua vida, o ser humano necessita ser consolado,
confortado e orientado para enfrentar as aflições do mundo. A
Capelania Carcerária desempenha este papel, ajudando alguém que
está privado de sua liberdade por um ato que deve ser punido e
entendido.

O serviço prestado pelos voluntários será para todos os cristãos e
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até mesmo para ateus e seguidores de outras religiões, caso queiram,
independentemente do credo religioso que professem, o mesmo se
dando com o Capelão Titular, que, preenchendo os requisitos desta
lei, poderá ser de qualquer religião.

Por entendermos ser absolutamente necessária a visitação aos
detentos e internos, familiares e outros, dentro de critérios seguros,
éticos, disciplinados e eficazes, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.752/2007
Institui a Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio Exterior do Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio Exterior do Aeroporto Regional da Zona da Mata, com o
objetivo de consolidar a região da Zona da Mata como pólo de
desenvolvimento e de negócios relacionados com o comércio exterior,
mediante o aproveitamento da infra-estrutura do Aeroporto Regional
da Zona da Mata.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo, para a consecução dos
objetivos da Política:

I - apoiar a criação de centros de prestação de serviços de
movimentação, distribuição e armazenagem de mercadorias;

II - facilitar a realização dos transportes multimodal, intermodal e de
transbordo e a utilização, a consolidação e a desconsolidação de
cargas;

III - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria
não poluente de alta tecnologia e de produtos de grande valor
agregado;

IV - promover o incremento das operações de importação e
exportação de mercadorias e da prestação de serviços, com utilização
do transporte aéreo pelo Aeroporto Regional da Zona da Mata;

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios situados
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no entorno do Aeroporto Regional da Zona da Mata, orientando-os
para a instalação de empresas dedicadas às atividades de comércio
exterior, cargas e serviços e a atividades complementares a estas;

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de
transporte e de turismo para o entorno do Aeroporto;

VII - criar incentivos para os setores hoteleiro e de alimentação;
VIII - promover a criação ou a ampliação de terminais de carga.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei busca criar melhores condições para

o incremento das atividades aeroportuárias do Aeroporto Regional da
Zona da Mata, para que ele passe a operar com sua capacidade total,
e, conseqüentemente, para a instalação de indústrias, consolidando-o
assim como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com
o comércio exterior na região da Zona da Mata. Tais medidas
colocariam a região da Zona da Mata na rota do comércio
internacional, visto que as empresas que se instalarem nessa região
terão os benefícios dos incentivos fiscais propostos no projeto, o que
diminuiria consideravelmente o custeio de seus produtos e facilitaria o
escoamento e o transporte das mercadorias, garantindo-lhes preços
competitivos capazes de atender cada vez mais à exigente economia
globalizada.

Para os Municípios vizinhos do aeroporto, a implantação desse novo
pólo industrial possibilitaria um aumento considerável de receita
tributária e a criação de milhares de postos de trabalho, diretos e
indiretos, contribuindo para amenizar o desemprego, um dos
problemas mais aflitivos de nossa sociedade, principalmente das
cidades do interior, diminuindo o crescente êxodo de trabalhadores
para as grandes cidades.

Há que se considerar ainda que, comparativamente ao ganho que
terá o Estado, tanto no âmbito econômico quanto no social, os
investimentos a serem feitos pelo poder público serão de pequena
monta, visto que, além do apoio de toda a infra-estrutura já existente
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de um moderno aeroporto, no nível dos melhores do mundo, nossa
malha viária está em franco processo de modernização. Esse último
fator contribui decisivamente para o sucesso do empreendimento,
garantindo um abastecimento eficiente de matérias-primas de todos
os pontos do Estado e do País, bem como o escoamento da parte da
produção que se destinar ao mercado consumidor interno.

O setor de prestação de serviços também será muito relevante para
dar sustentação a todo tipo de demandas de serviços, o que,
certamente, atrairá para aquela localidade as grandes empresas do
ramo. Por fim, quanto ao aspecto do turismo, é importante salientar
que, junto do desenvolvimento industrial que se pretende alcançar, os
suportes hoteleiro e de lazer se farão também necessários.

A Constituição da República, em seu art. 170, incisos VII e VIII,
estatui que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados, entre
outros, os princípios da redução das desigualdades regionais e sociais
e da busca do pleno emprego.

A Carta Magna, em seu art. 23, inciso X, atribui competência comum
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no que
concerne ao combate às causas da pobreza e aos fatores de
marginalização e à promoção da integração social dos setores
desfavorecidos.

A Constituição Estadual, por sua vez, no seu art. 61, incisos XVII,
XVIII, XIX, determina que compete à Assembléia Legislativa dispor,
com a sanção do Governador do Estado, sobre matérias decorrentes
da competência comum, da legislação concorrente e da competência
reservada ao Estado federado.

Deve-se frisar, por outro lado, que a matéria em análise não está
relacionada no rol daquelas de iniciativa privativa previstas no art. 66
da Constituição mineira e, conseqüentemente, insere-se no campo de
competência em que atua o parlamentar, que pode, dessa forma,
iniciar o processo legislativo em matéria dessa natureza.

Saliente-se que o Programa de que trata a proposição visa a
estabelecer diretrizes com vistas ao estímulo das atividades
econômicas na região do Aeroporto Regional da Zona da Mata,
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criando condições que possam promover e multiplicar as atividades
comercial e produtiva; é, portanto, de grande alcance social.

- 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 1.753/2007
Dispõe sobre a responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das

empresas de distribuição de medicamentos de dar destinação
adequada a medicamentos com prazos de validade vencidos e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É de responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das

empresas de distribuição de medicamentos dar destinação adequada
aos produtos que estiverem sendo comercializados na rede de
farmácias no Estado e estiverem com seus prazos de validade
vencidos ou fora de condições de uso.

§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se farmácia o estabelecimento
de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos,
compreendendo o de dispensação e do atendimento privativo de
unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência
médica.

§ 2º - Para efeito desta lei, consideram-se empresa de distribuição a
distribuidora e o fornecedor de insumo e medicamentos aos
estabelecimentos de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de
assistência médica.

Art. 2º - É assegurado às farmácias recusar o recebimento de
produtos farmacêuticos cujos prazos de validade específicos tenham
decorrido em mais de um terço de sua totalidade.

Parágrafo único - A assunção, pela indústria farmacêutica, de
compromisso de imediata substituição dos medicamentos cujos
prazos de validade venham a expirar em poder das farmácias e das
empresas de distribuição excepciona a prerrogativa disposta no
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“caput” deste artigo.
Art. 3º - A partir do dia em que expirar o prazo de validade dos

medicamentos, as farmácias informarão aos fabricantes a lista de
medicamentos que têm seus prazos de validade vencidos a fim de
que sejam tomadas as medidas determinadas por esta lei.

§ 1º - No prazo máximo de quinze dias a contar do recebimento das
informações de que trata o “caput” deste artigo, os fabricantes ou as
empresas de distribuição de medicamentos providenciarão o
recolhimento dos produtos para a destinação legalmente aplicável a
cada caso.

§ 2º - A substituição a que se refere o parágrafo único do art. 2º
pelas indústrias farmacêuticas dos medicamentos cujos prazos de
validade expirem em poder das farmácias e das empresas de
distribuição dar-se-á no prazo mínimo de quinze dias a partir da
notificação.

§ 3º - Caso o medicamento cuja distribuição foi assegurada já não
seja fabricado, fica a indústria farmacêutica obrigada a restituir à
farmácia, ao distribuidor ou à entidade adquirente as quantias pagas,
monetariamente corrigidas.

§ 4º - Caso o medicamento seja fornecido pelos distribuidores
representantes da venda de medicamentos da indústria farmacêutica,
este será o canal de retorno para o legítimo ressarcimento da indústria
para a farmácia ou a entidade adquirente.

Art. 4º - Considera-se antecipadamente vencido o medicamento cuja
posologia não possa ser inteiramente efetivada no prazo de validade
ainda remanescente.

Art. 5º - A inobservância dos dispositivos constantes nesta lei
sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei nº 13.317, de 24
de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Art. 6º - A atividade que tenha por objetivo a destinação final dos
medicamentos vencidos ou fora de condições de uso, a ser exercida
no território do Estado de Minas Gerais, deve ser submetida a prévia
análise e licenciamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, de conformidade com as normas ambientais vigentes.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O comércio varejista de produtos farmacêuticos, que

compreende a comercialização de farmácias e drogarias, é o único
ramo de atividades no País que tem preços controlados pelo Governo.

As farmácias e drogarias compram os medicamentos por preços
determinados pelos fabricantes e, seguindo a margem de lucro de
30% imposta pelo Governo, através da Portaria nº 37/92, do Ministério
da Economia Fazenda e Planejamento, que regulamenta o comércio
farmacêutico, acham o valor final da venda, comumente chamado de
preço máximo ao consumidor.

As farmácias e drogarias são estabelecimentos comerciais
diferentes do comércio comum; primeiro porque necessitam de
funcionários especializados que conheçam profundamente os
produtos à venda nas prateleiras, nos balcões e nas gôndolas, dêem
orientação aos consumidores e exerçam a difícil missão de ler receitas
médicas.

As farmácias e drogarias praticam horário extenso para melhor
atender à população, abrindo às 7 horas e encerrando o expediente
às 22 horas. Abrindo durante 15 horas, necessitam de duas turmas de
empregados para cumprirem os horários.

A quase totalidade das farmácias e das drogarias abrem suas portas
aos domingos e nos feriados, pagando horas extras aos seus
empregados, além de contratarem segurança a fim de evitarem
assaltos.

O horário praticado por farmácias e drogarias, bem como a abertura
aos domingos e nos feriados, só aumenta suas despesas: turmas
dobradas, salários dobrados, maior consumo de energia, telefone,
água, segurança. A margem bruta de 30% que é destinada às
farmácias e às drogarias compromete 12% de impostos diretos
cobrados sobre o preço máximo ao consumidor.

Desse modo, pagando os impostos restam 18% para cobrir as
despesas com empregados, aluguel, luz, água, telefone, impostos
estaduais e municipais, taxas do Conselho Regional de Farmácia e
outras.

Apesar das dificuldades que estão sendo mostradas, um problema
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muito sério vem descapitalizando o comércio varejista de
medicamentos: é a grande incidência de remédios vencidos tirados
diariamente das prateleiras das farmácias. O número desse produtos
é tão grande, que chega a alarmar o proprietário da drogaria. Os
medicamentos existentes nas drogarias em torno de 70% são
compostos de produtos com tarja vermelha, isto é, só podem ser
vendidos sob prescrição médica, e muitos com tarja preta, que obriga
a retenção da receita. Desse modo, a responsabilidade pela saída do
produto é totalmente dos fabricantes, e estes fogem dessa
responsabilidade da troca, mesmo existindo legislação que obriga o
ressarcimento do prejuízo. Falamos da Portaria nº 802 (artigo 12, §
8º), de 8/10/98, do Ministério da Saúde.

De acordo com os órgãos governamentais, o PROCON e o Instituto
Nacional do Meio Ambiente, todo medicamento vencido, danificado ou
avariado, que prejudique a saúde do consumidor é de exclusiva
responsabilidade da fonte geradora (indústria).

O secretário da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Sr.
Gonçalo Vencina Neto, assinou a referida portaria regulamentando o
canal de distribuição de medicamentos no País, estabelecendo em
seu art. 12, § 8º, a devolução dos produtos com prazo de validade
vencido. Assim sendo, todas as distribuidoras de medicamentos, que
atuam no Brasil, deverão cumprir as devidas formalidades no
recolhimento dos produtos vencidos, sob pena de serem enquadradas
em multas determinadas pelo sistema nacional de vigilância sanitária.

Os Governos Estaduais de Santa Catarina e do Paraná aprovaram
projetos de leis tratando do problema das farmácias e das drogarias
desses Estados. Desse modo, o Estado de Minas Gerais, defendendo
os comerciantes locais, tem que fazer justiça, aprovando este projeto,
a fim de transferir a responsabilidade do ônus dos remédios vencidos
às indústrias farmacêuticas.

- 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 1.754/2007
Declara de utilidade pública a entidade TJ - Criança Abriga, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade TJ - Criança

Abriga, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: O TJ - Criança Abriga é entidade civil de direito privado,

de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 10/8/2000,
por servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O
TJ - Criança Abriga desenvolve importante trabalho e tem por
finalidade abrigar crianças em situação de risco social e pessoal, entre
3 e 6 anos de idade, em sistema de co-educação, conforme disposto
na Lei Federal 8.069, de 1990, e nas diretrizes da Resolução nº 31, de
1997, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente. A documentação apresentada confirma que a sua
diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que
a entidade está em funcionamento regular, atendendo, dessa forma,
os requisitos legais para a declaração de sua utilidade pública. Por
sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.755/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social e

Educacional Moriá - Associação Moriá, com sede no Município de
Ipatinga.

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

Assistência Social e Educacional Moriá - Associação Moriá, com sede
no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação de Assistência Social e Educacional

Moriá - Associação Moriá é entidade civil de direito privado, de
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natureza filantrópica, sem fins lucrativos. Tem por finalidade principal
oferecer apoio e assistência social a crianças carentes e apoio, em
regime de internato, a jovens e adultos em situação de dependência
química, visando a sua recuperação e reabilitação.

A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é
constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade
está em funcionamento regular, atendendo, dessa forma, os requisitos
legais para a declaração de sua utilidade pública. Por sua importância,
contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.756/2007
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa Novo

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

Recreativa Novo Cruzeiro, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Esportiva Recreativa Novo Cruzeiro é

entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins
lucrativos, fundada em 10/7/2000. Tem por finalidade proporcionar a
difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas,
especialmente o futebol amador. A documentação apresentada
confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não
remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,
atendendo, dessa forma, os requisitos legais para sua declaração de
utilidade pública. Por sua importância, contamos com o apoio de
nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.757/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social,
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Cultural e Comunitário São Francisco de Assis, com sede no
Município de Caratinga.

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

Desenvolvimento Social, Cultural e Comunitário São Francisco de
Assis, com sede no Município de Caratinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Centro de Desenvolvimento Social, Cultural e

Comunitário São Francisco de Assis é entidade beneficente, de
caráter educacional, cultural e assistencial, que não tem fins
econômicos.

Sua finalidade é trabalhar em prol do desenvolvimento comunitário
das famílias em situação de vulnerabilidade social. Para tanto,
promove gratuitamente educação, assistência social e de saúde para
as crianças de até 12 anos, profissionalização de jovens e
adolescentes e presta serviços de atenção às necessidades básicas
dessas famílias, incentivando o resgate da cidadania e a garantia de
seus direitos.

A referida entidade contribui ainda para o estabelecimento de
políticas públicas e programas intersetoriais, nos níveis federal,
estadual e municipal, para garantir a universalidade e a qualidade da
atenção à criança, ao adolescente e às famílias, além de possibilitar
oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao
desenvolvimento humano.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobre pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar
de utilidade pública a mencionada instituição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.758/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção e

Assistência Social, com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Promoção e Assistência Social , com sede no Município de Pouso
Alegre.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação de Promoção e Assistência Social,

fundada em 18/2/2003, com sede em Pouso Alegre, é sociedade civil
sem fins lucrativos, que tem como objetivo trabalhar em prol dos
necessitados, angariando fundos para ajudá-los na sobrevivência,
promovendo todo e qualquer tipo de evento.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Associação 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
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 1.759/2007
Dispõe sobre a natureza dos contratos de Agente de Segurança

Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Considera-se, desde o início da contratação, como

designação para o exercício de função pública, na forma do art. 10, §
1º, “a”, da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, a celebração de
contrato para prestação de serviços de Agente de Segurança
Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues - Ademir Lucas.
Justificação: O projeto visa reconhecer a relevante função dos

Agentes de Segurança Penitenciários e Agentes de Segurança
Socioeducativos que atualmente celebram contratos temporários com
o Estado, considerando-os como designados para o exercício de
função pública. Pelo exposto, solicitamos o apoio de nossos pares
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para a aprovação deste relevante projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.404/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Coopervass pelos 47
anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Da Comissão de Direitos Humanos em que pleiteia sejam solicitadas
ao Coordenador do Procon da Assembléia informações sobre
ocorrência de adulteração de combustível, assim como sobre as
providências tomadas para a solução do problema.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Educação (4), da Deputada Ana Maria Resende e do Deputado
Juninho Araújo.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte e de Política Agropecuária e do Deputado Mauri Torres.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, hoje discutimos bastante alguns problemas profundos
referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, ao
viaduto e a outros assuntos.

No momento, quero comentar sobre o PPAG. Em audiência
realizada numa reunião conjunta de comissões, discutimos muito
sobre a isenção do ICMS para alguns produtos. Comentamos que
esse pacote de bondades que o governo está enviando encobre
algumas pequenas maldades que devem ser expurgadas do texto.
Isso foi amplamente debatido com a equipe da Secretaria de Fazenda,
com representantes da Faemg e do sindicato. Depois da discussão,
sentimos que a Secretaria de Fazenda está realmente aberta ao
diálogo e à conversação.

Na segunda-feira, realizamos amplo debate a respeito do etanol,
debate maior até que o normal, pois ultrapassamos as 18 horas e
fomos até às 19h10min. Mas cabe a nós, Deputados, raciocinar um
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pouco a respeito da questão tributária do álcool. Não podemos aceitar
que Minas continue tendo na bomba a maior tributação do álcool de
todos os Estados brasileiros. Mesmo porque isso tem trazido
preocupações não só para o setor automotivo, para as revendas de
automóveis, mas também para os próprios consumidores da beirada
de São Paulo e do Rio de janeiro. Eles vão a esses Estados abastecer
o carro, não o abastecem em Minas Gerais. Parece-me que Minas
está com 11,6% de participação no consumo de álcool, enquanto São
Paulo está com 28,7%. Vemos que o consumo de álcool é muito maior
em São Paulo do que em Minas Gerais. Isso ocorre exatamente por
causa da tributação excessiva feita em Minas, que é da ordem de
25%; precisamos reduzi-la para 12%.

Discutimos muito esse aspecto com os técnicos da Secretaria de
Fazenda, e a Comissão de Política Agropecuária resolveu endossar a
proposta da redução também para o consumidor. Claro que, no
momento em que o projeto chegar ao Plenário, merecerá muitas
discussões. Mas entendemos que Minas pode ser para o Brasil um
exemplo. Na verdade, temos fantástico potencial de crescimento na
área da produção de álcool carburante. A cana-de-açúcar para
produção de etanol ocupa menos de 300.000ha em Minas Gerais, de
um total de 498.000ha ocupados. Do total da produção de cana-de-
açúcar em Minas, mais de sua metade é para a produção de açúcar, e
não para a de etanol.

As nossas fronteiras agrícolas podem ser largamente expandidas
para o Nordeste, o Noroeste e o Norte de Minas. No Sul, também
ainda há espaço para crescimento. O levantamento feito e os mapas
climáticos e geológicos mostram a possibilidade de plantio de cana
em qualquer parte do território mineiro; portanto, há grande
possibilidade de expansão.

Enxergamos essa situação não só do ponto de vista mineiro, mas
também do nacional. Eu e os Deputados Padre João e Antônio Júlio
comentávamos, no almoço, sobre a questão estratégica do País.
Talvez o Brasil seja o único País que, se se deflagrar uma guerra
amanhã e todos os postos de petróleo explodirem, se já não houver
refinaria de petróleo, em três ou quatro anos, poderá auto-abastecer-
se de álcool. Temos muitas fronteiras agrícolas para explorar.
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É claro que, com base na tônica que aborda o Deputado Padre João
nas nossas reuniões, faz-se necessário que se olhe também não só o
aspecto da grande empresa, exploradora de grandes monoculturas,
mas sobretudo a agricultura familiar, que precisa ser estimulada. Se
conseguirmos implantar em Minas Gerais a política do etanol com
base na megadestilaria, possibilitaremos que cada Prefeitura,
cooperativa e agrupamento de produtores rurais e familiares, em
determinada área de um Município, tenha sua pequena usina para a
produção de até 5.000 litros de álcool ao dia.

Se conseguirmos implantar em Minas Gerais a política do etanol
com base na microdestilaria, possibilitaremos que cada Prefeitura,
cada cooperativa, cada grupamento de produtores rurais, familiares,
em determinada área de um Município, tenham sua pequena usina
para 1.000 litros, 2.000 litros, 5.000 litros por dia. Se conseguirmos
isso, faremos com que cada propriedade rural consiga cuidar do
porco, do boi, da galinha, plantar feijão, mamona, arroz, e, ao mesmo
tempo, ter o seu espaço para plantio de cana, produzir o combustível
para o seu próprio consumo e até para o consumo do próprio
Município.

O que encarece o álcool? Ele é encarecido pelo passeio. Ele é
produzido e passeia pelo Brasil nas mãos da Petrobras, única
controladora da sua distribuição. É esse passeio que encarece o
álcool. Precisamos, então, ter condição de raciocinar em cima disso,
de tal sorte que, como brasileiros e, sobretudo, como mineiros,
deixemos que todos os 853 Municípios de Minas Gerais usufruam a
benesse da produção do álcool para o próprio abastecimento e até
para exportação.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Getúlio Neiva, pelo aparte. Quero cumprimentá-lo por sua fala, um
assunto tão importante. A grande esperança dos brasileiros é o etanol,
os biocombustíveis. Então, temos sempre de falar nesse assunto.
Ontem disse da tribuna que Minas Gerais poderia estar consumindo
50% a mais de etanol. O que faz com que não tenhamos esse
consumo é o preço ao consumidor. A partir do momento em que
consumirmos mais, estaremos gerando mais emprego e mais renda,
pois novas indústrias de álcool estariam sendo implantadas.
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Temos hoje um problema muito sério em relação ao gás natural
veicular, pois a Petrobras está diminuindo o seu fornecimento aos
postos de combustível, e os motoristas de táxi das grandes cidades
brasileiras, como o Rio de Janeiro, enfrentam grandes dificuldades. Se
tivéssemos uma política de bons preços do etanol em Minas Gerais,
estaríamos consumindo mais esse combustível e deixando de
consumir o gás natural, que é importado - boa parte dele vem da
Bolívia. Hoje o gás natural está sendo mais consumido, visto que as
hidrelétricas não estão produzindo em virtude da falta de chuva. As
termelétricas estão usando esse combustível, com isso, o gás para
veículos está em falta. A nossa solução é o etanol. O seu preço é
menor para incentivar mais indústrias, e Minas não pode ficar para
trás. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Getúlio Neiva - A alegria é nossa, Deputado Doutor
Rinaldo.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Gostaria de parabenizar o
Deputado Getúlio Neiva pelo seu pronunciamento. Realmente, não
entendemos por que em Minas Gerais - já é até uma questão
histórica, na época do Império havia a luta de Tiradentes para diminuir
a tributação. Essa questão está impregnada, faz parte da nossa
cultura - o ICMS do álcool é 25%; em São Paulo é 12%, ou seja,
menos da metade; em Goiás é 15%. Essa é outra contradição. Da
mesma maneira a energia elétrica, em que o ICMS cobrado é também
muito alto.

Minas é um dos maiores produtores de álcool. Os investimentos no
setor sucroalcooleiro estão aumentando; aliás, até em relação ao
setor ambiental, sabemos que o uso do álcool como combustível é
ecologicamente correto, e não o combustível fóssil, como a gasolina e
o óleo diesel. Do ponto de vista ambiental, sabemos que o avanço
seria usar o álcool. Em nosso Estado não compensa usar o álcool. Por
que não compensa? Por causa da alta tributação. Se formos fazer um
comparativo com a gasolina, o ICMS dela é muito menor. Aqui o ICMS
do álcool é 25%. Uma grande frota de veículos “flex” é a álcool.
Infelizmente, os proprietários desses veículos preferem abastecê-los
com gasolina.

Deixo, mais uma vez, um aviso para que o Governador se
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sensibilize e cumpra uma promessa de campanha, pois ele prometeu,
durante a eleição, que diminuiria o ICMS do álcool pelos mesmos
índices praticados em São Paulo, 12%, aqui ainda o índice é de 25%.
Infelizmente, essa mudança só favorecerá à Secretaria de Fazenda do
ponto de vista tributário. Há um projeto tramitando e precisa do
empenho de V. Exa. Os Deputados Roberto Carvalho e Luiz
Humberto Carneiro assinaram esse projeto conosco. Essa é uma luta
antiga do Deputado Padre João.

Então, continuaremos a sensibilizar e a pressionar o governo, para
que cumpra o que prometeu durante as eleições: diminuir o ICMS do
álcool. Para se ter idéia, o ICMS da energia elétrica em Minas Gerais,
para residências, é de 30%, mais a cobrança por dentro, temos 47%
de ICMS. Essa é a energia mais cara do Brasil e uma das mais caras
do mundo.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Weliton Prado, que tem defendido essa idéia ao longo desses
primeiros oito meses de trabalho aqui na Assembléia. Concordamos
com a idéia da redução, e a propusemos por via de emenda ao
Projeto de Lei nº 585. Já a apresentamos e protocolamos, junto com
nossos companheiros da Comissão de Política Agropecuária.

Vamos defender essa idéia, mas sobretudo vamos defender algo de
que o Deputado Padre João vai gostar muito: o Indi já me comunicou
que criou um grupo de trabalho, a fim de estudar um programa
específico para o governo do Estado, para a implantação de
microdestilarias de álcool em todos os Municípios mineiros. É um
programa específico e estuda as várias e pequenas destilarias
produzidas por universidades e empresas, com o objetivo de adotar
um modelo, ou alguns modelos que possam ser custeados até pelo
próprio poder público, para oferecer aos Municípios e fazer política
social junto a agricultores e cooperados.

A nossa posição, então, Sr. Presidente, é pela instalação, em cada
Município de Minas Gerais, de 1, 2, 3, 5 ou 10 microdestilarias,
acabando com o passeio do álcool. Sobretudo, queremos pedir ao
governo sensibilidade para redução da alíquota para 12% na bomba
para nossos consumidores. Agradeço a V. Exa. e vejo que já temos
quórum suficiente para o debate.
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O Deputado Padre João (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
gostaria de cumprimentá-lo. V. Exa. participou da audiência pública
em que, entre outros especialistas no assunto, contamos com o Prof.
Juarez, da Universidade Federal de Viçosa, que produziu um livro.

O Deputado Getúlio Neiva - Ele é meu conterrâneo, de Itambacuri.
O Deputado Padre João (em aparte) - Ele nos mostra como a

Assembléia Legislativa pode dar sua contribuição para a publicação
desse livro. Embora todos saibamos cultivar a cana, o livro ensina
dezenas e dezenas de cultivos desde o preparo do terreno. O seu
grande mérito é ser o único que desvenda e dá publicidade à
confecção da coluna, única peça que se pode anexar a qualquer
alambique possibilitando uma graduação de 20°, que é a cachaça, e a
elevação dessa graduação a 94°, 96°, como vi lá ser  produzido.
Qualquer serralheiro que trabalhe com material de inox, a partir desse
livro, poderá fazer essa coluna, ou seja, estaremos gerando emprego
na construção desses equipamentos e o disponibilizando, como V.
Exa. disse, a todos os Municípios.

Está claro para nós que o álcool, na microdestilaria, não prejudica o
solo, pois a cana é sempre cortada crua e não se utiliza o fogo. Além
disso, em vez de termos milhares de trabalhadores saindo do
Jequitinhonha e região, como Minas Novas, e indo para São Paulo,
Estado menor que o nosso, isso permitirá que produzam a cana, o
álcool e outros derivados lá. Portanto, este é o momento de o Brasil e
Minas Gerais darem sua contribuição ao Planeta. Devemos rever os
nossos erros. Nós, desta Casa, temos de contribuir mais e exigir uma
energia realmente limpa e uma matriz energética renovável. Parabéns
a V. Exa. pelo pronunciamento.

O Deputado Getúlio Neiva - Concordo com V. Exa. e coloco como
minhas as suas palavras. Agradeço aos companheiros, Deputados e
Deputadas, e ao Sr. Presidente. Voltaremos a falar do viaduto em
outra oportunidade.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento a Mesa, hoje presidida pelo
Deputado José Henrique; as Deputadas e os Deputados presentes em
Plenário; a TV Assembléia e todos que nos acompanham por essa
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transmissão, em Minas Gerais e no Vale do Rio Doce.
De forma breve, quero posicionar-me a respeito do debate que

estamos fazendo na Assembléia Legislativa sobre o Projeto de Lei nº
1.585, de autoria do Governador do Estado, que trata exatamente da
legislação tributária. Já, por duas vezes, tivemos oportunidade de
participar de duas audiências públicas: a primeira, de duas
Comissões, a de Turismo e a de Defesa do Consumidor; a segunda,
da Comissão de Política Agropecuária, que também debateu sobre o
tema e se realizou hoje, pela manhã, a qual contou com a presença
do Deputado Padre João e de vários Deputados.

Na primeira audiência pública, a presença foi especialmente de
pessoas do setor da indústria, além da de vários setores que
reivindicaram a redução do imposto, como, por exemplo, na área do
transporte escolar, a redução do ICMS para aquisição de veículos
novos, e o setor têxtil, que se manifestou.

Hoje, a audiência pública tratou da política agrícola, do setor
produtivo agrícola, tanto do ponto de vista do pequeno agricultor, da
agricultura familiar, como dos médios e grandes produtores.

Primeiramente, queria registrar aqui uma abordagem geral sobre o
projeto. Estamos trabalhando um projeto que é autorizador, não é
efetivamente uma lei. Na verdade, pela proposta, a Assembléia estaria
delegando ao próprio governo - e depois faria um decreto, em que
regulamentaria - as alíquotas propostas aqui e as suas reduções. Para
a redução, é autorizador; para o acréscimo, na verdade, não é
autorizador, fixa a alíquota para o aumento do imposto. Esse é um
eixo que precisamos debater.

A Assembléia tem de cumprir o papel de ter aqui uma lei. Essas
alíquotas precisam ser fixadas para que não haja nenhuma distorção,
para que não haja benefício especial a nenhum setor e que,
efetivamente, tenhamos conhecimento daquilo que o governo do
Estado vai fazer.

A segunda questão que gostaria de abordar a respeito do projeto é
que uma lei tributária tem de cuidar de todo o setor produtivo do
Estado, cuidar da promoção do desenvolvimento de Minas Gerais, e
não apenas cuidar de trabalhar uma política que dê resposta à guerra
fiscal no País, especialmente em relação a São Paulo ou outras
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regiões economicamente mais desenvolvidas ou que têm setores
industriais, e até mesmo comerciais, ou outras políticas que disputam
o mercado nacional ou internacional.

A política tributária tem de ter o rosto dos setores produtivos de
Minas Gerais. Com a redução de impostos, haverá promoção de
desenvolvimento, geração de emprego, distribuição de riquezas e
melhora da vida do conjunto da população. Essa redução deve,
efetivamente, atingir o consumidor no cotidiano da sua vida.

Mas esse projeto traz também muitas dúvidas. Temos o receio de
que essa redução de alíquotas atinja o consumidor, seja aquele que
vai utilizar o álcool na bomba do posto, seja os pequenos agricultores
na produção de seus produtos agregando valor, seja na produção do
leite. Para a redução de valores, precisamos ter uma tributação que
chegue aos consumidores e à população de Minas Gerais. A lei deixa
dúvidas quanto a isso, porque ela, na verdade, trabalha em termos de
redução de alíquota para os setores intermediários da cadeia
produtiva. Essa é mais uma questão que eu gostaria de abordar.
Queremos que a redução de ICMS possa contribuir com a indústria e
que, nessa linha de promoção do desenvolvimento, de geração de
emprego e renda, de distribuição de renda e de distribuição das
riquezas, todo o conjunto das pessoas que moram em Minas Gerais
possa beneficiar-se.

Queria registrar que, nesse projeto, há um valor previsto de redução
de impostos da ordem de R$74.000.000,00, valor que será
compensado pelo aumento de alíquotas em alguns setores, como o
da comunicação.

Queremos deixar registrado que esse projeto não deveria beneficiar
apenas a cadeia produtiva intermediária, mas deveria chegar também
ao consumidor.

Estamos aliados à proposta de beneficiar o setor agrícola, aqueles
pequenos, médios e grandes produtores que, de fato, precisam de um
estímulo para produzir no campo. Que as pessoas possam
permanecer ali, mas com políticas públicas que lhes garantam direitos
sociais, especialmente à juventude, aos filhos das famílias, que
precisam ter a oportunidade de exercer a política agrícola, agregar
valor aos produtos da agricultura e, efetivamente, ter um mercado que
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venha comprar os produtos do setor agrícola.
Quero também, Deputado Carlin Moura, discutir um tema que está

muito relacionado com esse projeto. Todas as audiências públicas
apresentaram a proposta da importância da redução de ICMS na
energia elétrica. A discussão foi feita essencialmente na indústria, e
hoje o setor agrícola também fez essa reivindicação, especialmente
nos processos de irrigação e outros de pequenas agroindústrias.

Quero trazer aqui uma reivindicação. Esse debate já foi travado
nesta Assembléia Legislativa há alguns anos, fruto também da ação
dos Reitores e Reitoras das universidades públicas de Minas Gerais,
já apresentadas ao Governador Aécio Neves antes da sua reeleição.
Além da redução de ICMS para a indústria, a agricultura, e outros
setores que serão beneficiados, reivindicamos que haja também a
redução de energia elétrica para os consumidores e para a educação.
Como podemos ter regime especial de tributação para uma empresa
num Município de Minas Gerais e não tê-lo para os setores de várias
indústrias ou empresas? Fazemos um apelo ao Deputado Jayro
Lessa, que será o relator do Projeto de Lei nº 1.585, sobre a
legislação tributária, para que possa acolher uma emenda que não é
apenas nossa mas de toda a sociedade de Minas Gerais.

É uma emenda de todas as universidades públicas, abrindo espaços
e caminhos para que tenhamos oportunidades de vagas nas nossas
universidades para a juventude. Uma redução, Deputado Padre João,
de 18% para 6% no ICMS da energia elétrica para as nossas
universidades, somando-se às iniciativas da população, ao projeto de
lei de iniciativa popular denominado Dom Luciano Mendes, que
também solicita a redução da tarifa de energia elétrica para os
consumidores, para a população mais pobre do nosso Estado. E
somando-se também a esta proposta a reivindicação das nossas
universidades públicas, que poderão e irão abrir, a partir do próximo
ano, a partir da Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais - Reuni -, vagas, especialmente no horário noturno, para que
tenhamos mais oportunidades para o ensino, o conhecimento, a
pesquisa, enfim, para a nossa juventude em Minas Gerais. Considero
essa uma contrapartida muito importante para Minas.

Estou vendo aqui o Deputado Almir Paraca na sua luta, assim como
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nós, para levar o Cefet a Governador Valadares. O ensino médio é de
responsabilidade do Estado de Minas Gerais, assim como o ensino
profissionalizante, que foi deixado para trás ao longo de muitos anos.
Agora, o Presidente Lula tem recuperado o ensino médio, o ensino
técnico, o ensino profissionalizante para as regiões de Minas, para
promover o desenvolvimento, oferecendo cursos de acordo com a
vocação de cada região, que seriam, muitas vezes, de
responsabilidade do Estado de Minas Gerais. É uma contrapartida. O
governo federal, além de investir no Fundeb, de aumentar os recursos
para a educação de Minas, também contribui para os 12 Cefets que
serão construídos em diversas regiões, prometendo reduzir as
desigualdades regionais através do conhecimento, do ensino
profissionalizante e do ensino técnico, que é também de
responsabilidade do governo do Estado. Por que não ter uma
redução, uma contrapartida também em relação às universidades
públicas, que, a princípio, seriam de responsabilidade do governo
federal, mas com uma contrapartida do Estado de Minas Gerais?

É assim que superamos o discurso do pacto federativo, de políticas
que sejam implementadas sob a responsabilidade dos Municípios, do
governo do Estado, do governo do Presidente Lula, de maneira
compartilhada, porque Minas, o Estado que mais arrecada e que mais
cresce no Brasil, efetivamente precisará da educação para
impulsionar um processo de desenvolvimento e de crescimento do
País. Já estamos sentindo, em muitas cidades do Estado, a
necessidade de profissionais em muitas áreas, para já cumprir e dar
as condições ao País e ao Estado, que crescem.

Temos também de investir no conhecimento. O presente e o futuro
de Minas, assim como o futuro do Brasil, passam não somente por
modelo exportador, dentro do que temos para oferecer ao mundo,
mas também, especialmente, para fazer as pessoas crescerem,
desenvolverem as suas potencialidades, principalmente pelo
conhecimento e pela cidadania, que podem ser gerados por um
processo de educação de qualidade, participativa e integradora das
diversas potencialidades do ser humano e das políticas do Estado de
Minas Gerais.

Venho aqui reforçar junto a todos os Deputados o pedido para que
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nos apóiem nessa emenda. Tenho conversado com a Comissão de
Fiscalização Financeira. E quero fazer uma reivindicação: foi aprovado
nessa Comissão que todos os seus membros, toda a sua equipe
participaria das reuniões e dos debates relacionados com o projeto da
lei tributária. Estamos sabendo que as reuniões estão ocorrendo, e
parte da Comissão não foi chamada para debater as emendas que
estão sendo apresentadas pelo conjunto dos Deputados desta
Assembléia Legislativa. Não estou apenas defendendo uma emenda
de minha autoria, mas diversas emendas estão sendo apresentadas
pelos Deputados e pelas Deputadas, e merecem uma atenção
especial, não somente da Comissão de Fiscalização Financeira, mas
também do próprio governo e da Secretaria de Fazenda.

Gostaria de registrar aqui, mais uma vez, que estamos defendendo
uma política de educação mais integrada em Minas Gerais, e é
preciso que, de fato, neste momento em que Minas cresce, haja uma
redução do ICMS da energia para as nossas universidades. Isso
significa a inclusão social de nossa juventude no conhecimento e nas
possibilidades de escolhas melhores para o mercado de trabalho e a
sua própria profissão. Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
telespectadores da TV Assembléia, nesta quarta-feira, dia 31 de
outubro, completam-se 490 anos da Reforma Protestante, reforma do
Pe. Martinho Lutero. Lutero nasceu em 1483, em Eisleben, na
Alemanha. Seu pai era de origem camponesa, trabalhava nas minas e
foi extremamente severo na sua criação. Pouco antes de completar 22
anos, ingressou no Mosteiro Agostinho de Erfurt, contrariando os
anseios de seu pai, que almejava para Martinho Lutero a carreira de
advogado. A decisão de ir para o mosteiro causou grande indignação
em seu pai, que demorou muito tempo para perdoar-lhe.

Lutero tinha grande interesse por um tema que, de alguma forma,
era permanente em sua mente, nas suas reflexões: o da salvação.
Esse tema levantou grande debates e discussões históricas entre
muitos dos nossos religiosos e estudiosos da palavra de Deus e
também tomou conta do seu pensamento, sem dúvida permeava o
ambiente da época em que ele viveu, ele que se esforçou muito para
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ser um monge perfeito. Aprendeu com os mestres a castigar o seu
corpo e sempre se socorria do confessionário, pois se preocupava em
confessar cada pecado cometido.

Revelou-se uma pessoa relativamente reservada e dedicada aos
seus estudos e à sua luta espiritual. Após um bom tempo de estudo,
formulou suas 95 teses, as quais atacavam veementemente os
princípios fundamentais da teologia da Igreja naquela época.

Em 31/10/1517, véspera da Festa de Todos os Santos, afixou suas
95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Foram escritas
em latim, mas logo traduzidas para o alemão e distribuídas por toda a
Alemanha. Esse fato marcou o início da Reforma Protestante.

Como decorrência dessa atitude, Lutero passou por momentos
difíceis em sua vida. O Papa Leão X o perseguiu, ordenando que seus
livros fossem queimados e determinando um prazo de 60 dias para
que se submetesse à autoridade romana, sob o risco de ser
excomungado. Quando a bula papal chegou a suas mãos, ele a
queimou, rompendo definitivamente com Roma. Levado diante do
Imperador e de vários outros personagens do Império, confirmou
diante de todos tudo o que havia escrito. E, ao ser coagido a se
retratar por tudo o que havia publicado, ele não hesitou em afirmar:
“Não posso nem quero retratar-me de coisa alguma, pois ir contra a
consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude. Amém.”.

Relendo e repensando as 95 teses de Martinho Lutero, vejo que,
sem dúvida, algumas são impressionantes. Elas retratam, é claro, um
momento, uma época, mas algumas coisas do pai da Reforma
Protestante são muito vivas até hoje. Escolheria pelo menos 3 teses
fundamentais das 95 defendidas por Martinho Lutero.

A primeira: o livre sacerdócio do salvo. Todos os que um dia
entregamos o nosso coração a Jesus e passamos a segui-Lo,
Martinho Lutero defendeu, e a própria palavra de Deus defende que
todos somos sacerdotes desse Deus. Temos a possibilidade, o
acesso para adorá-Lo, reverenciá-Lo e buscá-Lo. Essa é uma tese
fundamental para a minha vida e para a de tantos, a qual Martinho
Lutero defendeu. Refiro-me a esse acesso por meio do qual o escritor
aos hebreus disse que deveríamos entrar, confiada e ousadamente,
nos santos dos santos, pelo vivo e novo caminho: Jesus Cristo. Ele já
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havia dito, no Evangelho de João, Capítulo 14, Versículo 6, que era o
caminho, a verdade e a vida, que era o caminho para que
pudéssemos chegar ao Pai. Essa tese do livre sacerdócio do salvo é
importante para a minha vida e para a de tantos que amam ao Senhor
e que têm esse acesso para adorá-Lo.

A segunda tese é também muito fundamental e me alegra muito
hoje. Sou do tempo, Deputados Durval Ângelo e Padre João, de ver
muito poucas pessoas carregando a Bíblia, em Belo Horizonte,
especialmente nos domingos. Há 30 anos, converti-me, entreguei o
meu coração para Jesus e passei a ser um seguidor de Jesus e leitor
da Sua palavra. Hoje é impressionante vermos tantas pessoas
carregando suas Bíblias e indo às diversas igrejas, batistas, católicas,
presbiterianas, metodistas e assembléias de Deus. O livre exame das
Escrituras é uma tese muito importante defendida por Martinho Lutero.

É fundamental termos essa palavra de Deus, guardada
milagrosamente, durante tanto tempo, a fim de que tenhamos a
oportunidade de nela meditar e conhecê-la. Lembro-me do meu
professor na faculdade de História. A primeira orientação que nos deu
era para que cada aluno dele tivesse uma Bíblia, a fim de
conhecermos e buscarmos nela a história. Assim o livre exame das
Escrituras é uma tese fundamental. Foi importante para podermos ler
essa palavra e conhecermos a história do povo hebreu, o monoteísmo
ético daquele povo, o apóstolo Paulo, por meio de suas diversas
cartas, o amor do apóstolo João, nas suas cartas às suas igrejas, a
luta e o entusiasmo do sangüíneo apóstolo Pedro, na defesa do
Evangelho e da palavra de Deus.

Se eu tivesse o direito de escolher entre as teses, escolheria a
terceira, que diz que a salvação é pela graça. Essa é muito
importante.

Quando Jesus foi crucificado, quando deu sua vida, Ele fez tudo por
nós. Martinho Lutero defende que a salvação é pela graça, a salvação
é em virtude daquilo que Jesus fez, a salvação é para todos,
independentemente da conta bancária, das ações na Bolsa, do nome
da família e da religião. Independentemente de qualquer coisa, Jesus
morreu por todos e deu oportunidade de salvação para todos.

Recorro à “Carta do Apóstolo Paulo”, Pastor Vanderlei Miranda, “à
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Igreja de Éfeso”: “(...) Porque pela graça sois salvos, mediante a fé;
não de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus”.
Independe das obras, do esforço, pois Jesus fez tudo.

Eu me emociono diante de uma das teses de Martinho Lutero, tão
importante para nossa vida.

Com prazer, concedo aparte ao Pastor e Deputado Vanderlei
Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Companheiro
Deputado João Leite, V. Exa. traz à lembrança de todos deste
Plenário e desta Casa, assim como à daqueles que acompanham a
programação da TV Assembléia, esse importante marco da história
cristã e essa referência que foi Martinho Lutero, que, podemos dizer,
foi um divisor de águas na história cristã, uma vez que, em seu tempo,
percebeu que alguma coisa precisava ser feita e, com isso, trouxe-nos
o que chamamos de Reforma Protestante.

Vivemos um tempo delicado da história cristã. Particularmente,
tenho dito que precisamos de um novo Martinho Lutero. Necessitamos
de um “re-reformador” da visão cristã genuína, do Evangelho, como
bem foi dito por V. Exa., conforme a Carta do Apóstolo Paulo a
respeito da salvação. O acesso à graça só é possível mediante
abertura sincera do coração do homem, ou seja, não há na terra
nenhuma referência de valor capaz de se comparar àquilo que Jesus
Cristo, na cruz do calvário, trouxe a nós, aos que cremos no
Evangelho e que professamos a fé cristã.

Falando do Evangelho no Brasil, a presença evangélica cristã aqui é
história muito recente, com menos de dois séculos; todavia, é uma
presença que, com certeza, tem mudado a história deste país. Num
primeiro momento, fomos muito perseguidos. Ainda há o que chamo
de inquisição branca, com todo o respeito, mas já avançamos muito.
Representamos hoje um percentual significativo nesta Nação.

Há cerca de 10 anos, ouvia uma senhora, que não era evangélica,
por meio de uma rádio muito importante do Brasil, que disse algo que
muito me marcou. Ela dizia: “Não dá para se decidir mais neste país
excluindo os evangélicos”. Essa é uma prova da presença forte da fé
evangélica no Brasil, fé essa que dividimos com outros irmãos e que
concorda, em muito - cerca 99% - com boa parte da profissão de fé
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cristã do nosso país.
Essa presença tem dado sua contribuição e mudado o destino de

gerações. Parabéns a V. Exa.
O Deputado João Leite - Obrigado. Quero ouvir o Deputado Durval

Ângelo, que traz consigo uma grande história, após formar tantos
religiosos. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Amigo Deputado João
Leite, que bom que esse tema dos 400 anos do início da Reforma seja
trazido a este Plenário por você. Penso que se trata de uma voz de
autoridade, de uma vivência muito forte que é essa sua experiência
cristã.

Do ponto de vista econômico, político e histórico, não gostaria de
falar sobre esse tema, porque sabemos que a Reforma foi
fundamental, decisiva para a história da humanidade. Penso que se
quebraram blocos monolíticos muito fortes. O século XVI marca uma
mudança fundamental, com Lutero, na história da humanidade.

Gostaria de abordar, do ponto de vista teológico, como é bom que
vimos e acompanhamos, em Lutero, que o Espírito Santo continua
agindo na história humana e nas pessoas. Ele vem resgatando o
profetismo que havia sido perdido na Igreja, resgatando a mediação
dos pobres, resgatando a simplicidade e a idéia de povo de Deus.
Porque parecia, naqueles anos sombrios do início do século XVI, que
o povo de Deus se identificava com a hierarquia, com aquela
hierarquia corrupta comprometida com o poder. Do ponto de vista
teológico, Martinho Lutero seria uma demonstração da presença viva
do Espírito agindo na história humana.

Para mim, somos um só povo. Realizamos, pela prática, pelo nosso
ideal, aquilo que era o sonho do Apóstolo João, ou seja, que todos
sejam um: um só povo e um só rebanho. Esse sinal de unidade é
seguirmos o que é fundamental no testamento de Jesus, a Parábola
do Bom Samaritano. O que nos une hoje, e mais do que nunca, são
as pessoas caídas pelas estradas de Belo Horizonte, pelas estradas
de Contagem, de Betim, de Minas Gerais, do Brasil, pelas estradas da
história. E nos vai ser cobrado o comportamento que tivermos diante
da dor dessas pessoas, diante de suas feridas e diante de seu
sofrimento, muitas vezes subtraídos por sistemas opressores, por
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mecanismos de negação de direitos humanos.
Então é bom trazermos isso, porque Martinho Lutero, como

ninguém, soube viver essa Parábola do Bom Samaritano. Para nós, a
nossa unidade é seguirmos esse testamento fundamental, o
testamento do próximo, daquele que está sofrendo pelas beiradas do
caminho.

Parabéns! É importante que esse discurso seja feito aqui, hoje, e
que seja feito por você.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Durval Ângelo, pela
contribuição; e agradeço também ao Deputado Vanderlei.

Meu tempo está encerrado, mas gostaria de terminar fazendo uma
referência à presença da Escolinha de Futebol Filho do Vento, do
Euler. Jovens atletas aqui estão, numa visita a esta Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, mostrando o interesse pelo trabalho do
Parlamento. Vocês são muito bem-vindos, e creio que posso falar em
nome de todos os Deputados. O nosso Presidente José Henrique
também fará referência a essa presença. Desculpe-me ter extrapolado
o meu tempo.
* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Gostaríamos de registrar e agradecer a presença,

nas galerias, dos jovens da Escolinha de Futebol Filho do Vento, do
Bairro Minaslândia, que vêm enriquecer esta tarde no Plenário. Com a
palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, imprensa, gostaria de
fazer uma saudação ao povo do nosso Estado, nas pessoas dos
jovens que aqui nos estão visitando, jovens atletas, futuro do nosso
país. Certamente eles aqui estão, no Poder Legislativo, para conhecer
e se inteirar um pouco mais deste Poder. Parabéns! É assim que se
constrói uma cidadania, um país, com a participação da juventude,
principalmente de vocês.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero falar um pouquinho sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - na nossa região.
Antes, porém, farei duas congratulações nesta tarde.

A primeira delas é com o Governador Aécio Neves, na pessoa do
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Cel. Lucas, da Coordenadoria de Defesa Civil - Cedec -, pelo trabalho
que vem desenvolvendo no Norte de Minas, em parte do Noroeste e
no Jequitinhonha, em relação ao combate à seca. Todos nós sabemos
que o Norte de Minas vive a pior seca dos últimos 40 anos. Se aqui,
em Belo Horizonte, estamos sofrendo com esse calor insuportável,
com a baixa umidade do ar, com dificuldade até para respirar,
imaginem no Norte! Deputado Doutor Rinaldo, há 180 dias, seis
meses, não contamos com a graça de Deus de mandar chuva para a
região. O Cel. Lucas mudou-se praticamente para lá, está em
constante contato com os Prefeitos e as lideranças, fornecendo água,
que infelizmente é transportada por caminhões-pipa, através de ações
do governo, do Exército Brasileiro. Nem por isso a população está
deixando de ser assistida.

Quando conversamos com o Cel. Lucas, sentimos o seu sofrimento,
as dificuldades que enfrenta para atender ao Norte de Minas. Portanto
ficam registrados nossos agradecimentos, nossas congratulações com
o Cel. Lucas, pelo trabalho que está fazendo na nossa região.

Sr. Presidente, na semana passada, propusemos a criação da
comissão especial da seca, e voltamos a insistir, pedir a V. Exa. que
agilize a publicação do requerimento, para que possamos ir
oficialmente a Brasília conversar com o Ministro da Integração
Nacional, os Deputados Federais, o Secretário Nacional de Defesa
Civil. Dessa forma, poderemos dar continuidade a esse trabalho.

A imprensa está atenta. Falava há pouco com uma jovem repórter
do “Estado de Minas”. Por meio do repórter Luís Ribeiro, praticamente
toda semana está sendo denunciado o que acontece na região.
Portanto os jornais “Hoje em Dia”, “Estado de Minas” e “O Tempo”
estão constantemente chamando a atenção das autoridades para o
que está acontecendo. E o Cel. Lucas é um amigo, um companheiro
firme que está nos ajudando.

A outra congratulação é com o nosso companheiro Dr. Paulo
Bregunce, Presidente da Ruralminas, órgão que completa 40 anos
neste ano. Queremos cumprimentá-lo pela presença constante, pelo
trabalho que a Ruralminas tem feito no Jaíba, reformando e
reconstruindo as estradas vicinais.

O tema principal que nos traz à tribuna hoje é o PPAG, de maneira
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muito específica, na região do Norte de Minas. Provavelmente, no dia
20 de novembro, estaremos reunidos com a Secretaria de
Planejamento em Montes Claros, através de uma audiência pública
desta Casa, acertada com o nosso Presidente Alberto Pinto Coelho.
Contaremos com a presença de vários Secretários, várias
autoridades, para traçarmos um perfil em longo prazo das ações do
governo na nossa região.

Talvez, se tivéssemos marcado essa reunião antes de o Governador
Aécio Neves assumir o governo do Estado, isso fosse praticamente
impossível, porque a região não tinha energia elétrica. Aliás, não se
fala em desenvolvimento sem energia elétrica. Além do mais, as
nossas estradas não eram pavimentadas, isso impossibilitava
qualquer tipo de ação governamental. Mas hoje já estamos vendo a
presença forte do governo do Estado, no que diz respeito ao Pró-
Acesso, ao asfaltamento e à pavimentação das nossas estradas,
muitas delas já construídas, algumas em andamento e outras que
terão início a partir de novembro deste ano e também no ano que
vem.

Hoje a nossa região está preparada para programar o seu
desenvolvimento. É chegada a hora de nos sentarmos com os nossos
Prefeitos, com as nossas autoridades e lideranças, Deputados,
Senadores e Governador, e começarmos a pensar efetivamente no
plano de desenvolvimento do Norte de Minas e, de maneira muito
especial, da cidade de Montes Claros.

Enumeramos alguns tópicos para serem discutidos no próximo dia
20 de novembro, tópicos essenciais para se pensar em
desenvolvimento e em progresso para o Norte de Minas. Muitas
pessoas não conhecem a realidade da nossa região. Ainda há pouco
eu falava da seca, que dificulta muito esse trabalho, mas trata-se de
uma região que tem um potencial muito grande e que, portanto,
precisa das ações do governo, da presença efetiva do governo.
Antigamente, entrava e saía governo e isso nunca acontecia. Criaram-
se as comissões demagógicas, as caravanas demagógicas para o
Norte e Jequitinhonha. Os candidatos chegavam ao Jaíba e
prometiam fazer e acontecer, mas nada de bom acontecia.

O Governador Aécio Neves tem demonstrado, na prática, que o seu
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governo entende a potencialidade do Norte de Minas e, mais ainda,
entende que é necessária uma ação forte do governo dentro da nossa
região.

A Barragem de Irapé sanou, definitivamente, a falta de energia
elétrica. Também ganhamos com o Pró-Acesso e com as ações do
governo nas áreas da educação e da saúde, no entanto ainda é
preciso discutirmos alguns tópicos específicos a fim de promovermos
esse desenvolvimento para a nossa região. O primeiro deles diz
respeito à construção das barragens.

Meu caríssimo Deputado Carlin Moura, na nossa região existem 38
barragens projetadas para o Norte de Minas, sendo 26 na Codevasf e
12 no DNOCS. Essas barragens foram projetadas há mais de 20
anos, então os projetos ficaram caducos e obsoletos, motivo pelo qual
muitos deles foram refeitos por três e até quatro vezes. Esses projetos
estão constantemente em processo de aperfeiçoamento.

A seca existe, é verdade, mas também há muita chuva num curto
período. O problema lá é esse, a chuva ocorre em novembro, em
dezembro e em janeiro. A partir daí não temos mais chuva. Se as
chuvas que caem nesses três ou quatro meses forem barradas,
armazenadas, elas serão mais que suficientes para promover o
desenvolvimento da nossa região. Além do mais, temos as melhores e
mais férteis terras de Minas Gerais e uma população vocacionada
para trabalhar a terra. Dessa forma, se tivermos as nossas barragens,
não mais vamos ter problema de geração de emprego e renda, pois
projetos produtivos virão, como, por exemplo, projetos de irrigação e
de turismo. Esse é um ponto fundamental. Aliás, já existe uma ação
programada para o mês de novembro, ou seja, uma reunião em
Brasília com os Deputados Federais e com o nosso Vice-Presidente,
que foi operado ontem, mas, graças a Deus, está passando bem.

Dentro das ações para a construção das nossas barragens, vamos
empreender uma forte ação mostrando que é exatamente aí que está
o filão, o caminho que temos de percorrer para desenvolver o Norte de
Minas.

Outro ponto é a questão da Sudene, que foi recriada no governo
Lula e na qual temos muita fé. Quem conheceu o Norte de Minas
antes e depois da Sudene pode avaliar sua importância na região.
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Queremos que a Sudene saia do papel e o governo regulamente o
projeto que a recriou, e que ela traga novamente os programas e
recursos de investimento para nossa região.

Dentro desse projeto de geração de emprego e renda, temos a única
usina de biodiesel da metade do País para baixo, mas que também foi
criada de forma apressada e não calculada. Ela ficará pronta em
dezembro, mas não temos o substrato - a mamona, o pinhão-manso e
o girassol - para produzir o óleo na formação do biodiesel. Vamos
discutir, dentro do PPAG, esse programa mineiro de biodiesel. O
etanol ficou com o Triângulo Mineiro, e o biodiesel com o Norte de
Minas.

Vamos, também, levar um grande pleito de Montes Claros, que é a
criação do porto seco, local de exportação da nossa produção. Só a
Novo Nordisk, maior produtora de insulina do mundo, está em Montes
Claros, e agora está sendo expandida para criar a caneta de pressão
para administrar a insulina e o refil de insulina, que seriam criados na
China. Só essa empresa justificaria a criação de um porto seco em
Montes Claros. Mas eles estão transportando a insulina para São
Paulo, de onde é exportada, com risco de perda pelas estradas
esburacadas. Esse porto seco é fundamental para promover o
desenvolvimento, o progresso e a geração de emprego e renda em
Montes Claros e no Norte de Minas.

Temos a maior reserva de gás natural do País, localizada na Bacia
do Rio São Francisco, maior do que a reserva da Bolívia. A Petrobras
e o governo federal sabem disso, e é preciso fazer a prospecção
desse gás natural, a medição dessa bacia de gás e a análise da
viabilidade econômica de se explorá-la. Essa reserva está lá, na
região de São Romão e de São Francisco. É a maior reserva de gás
natural.

Por fim, temos a reserva de ferro na região de Rio Pardo de Minas e
Taiobeiras. Essa reserva de ferro é a metade da reserva do
Quadrilátero Ferrífero da região metropolitana. Vejam que riqueza
temos. Temos tudo para nos desenvolver e crescer: uma região cujas
reservas ambientais são as maiores do Estado; um povo preparado; e
a segunda melhor universidade do País, a Unimontes, formadora de
mão-de-obra especializada.



312

A partir do dia 20 de novembro, quando formos discutir o PPAG, nós
o faremos em nossa região para mostrar toda essa potencialidade que
temos e começar a traçar um programa de descobrimento do Norte de
Minas e exploração dessa grande reserva e potencial econômico que
temos. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia.
Ocupamos a tribuna desta Casa na semana passada para falar da
impunidade e de como o seu efeito é avassalador para a sociedade; o
clima de impunidade repercute em todo o seu conjunto. E trago, nesta
tarde, uma denúncia gravíssima sobre o que está ocorrendo no Sul de
Minas, envolvendo a Prefeitura do Município de Ilicínea.

Falando de Ilicínea, Presidente, constata-se ali um fato incomum: é
o mesmo Município em que o Presidente da Câmara, que era
motorista e Vereador, estuprou uma criança de 12 anos. Ele já foi
condenado, na Comarca de Boa Esperança, a seis anos de reclusão,
no regime semi-aberto. Agora, estamos aguardando que o Tribunal de
Justiça se manifeste o mais rapidamente possível, porque ele continua
livre e presidindo a Câmara Municipal de Ilicínea. Essa cidade, então,
tem uma situação “sui generis”, eu diria, do ponto de vista da ética e
da moralidade públicas, indo contra tudo aquilo que norteia, de forma
legítima, a coisa pública.

Mas o Prefeito, Sílvio Ribeiro de Lima, recebeu, por meio da
Companhia Nacional de Abastecimento - Conab -, 24t de arroz em
casca, que deveriam ter sido doadas para as igrejas, os hospitais, as
famílias carentes e as associações de bairro da periferia. Mas,
pasmem, senhores e senhoras, com o que o Prefeito fez com esse
alimento  recebido da Conab: destinou-o para dois de seus
assessores - por incrível que pareça, Padre João -, que estavam
vendendo o arroz e trocando-o por outra mercadoria!

Como podemos vir a esta tribuna fazer uma acusação tão séria, que
envolve a Prefeitura de Ilicínea, no Sul de Minas? Em primeiro lugar,
temos aqui o termo de declaração do Vereador Adilson Pires Ferreira,
que, no dia 19 de outubro, esteve no Ministério Público Federal, que,
já que a Conab é um órgão do governo federal, é o representante
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competente para dar seqüência a isso. Aliada a esse depoimento do
termo de declaração, temos a Ocorrência Policial no 1.101, em que o
Cb. Hipólito, de forma muito inteligente, eu diria, e precavida, solicita
ao Sr. Carlos Eduardo Vieira Gonçalves, Juiz da Comarca de Boa
Esperança, à qual ele está subordinado, um mandado de busca e
apreensão, no que foi prontamente atendido pelo magistrado. Na
residência das pessoas aqui mencionadas - os funcionários da
Prefeitura -, para onde o Prefeito determinou que fosse o material -
nesse ato, em tese, já estaria praticado o crime de apropriação
indébita -, eles estavam, o que é pior, ensacando o arroz, vendendo-o
ou trocando-o por outras mercadorias de seu interesse. O mandado
de busca e apreensão foi cumprido fielmente pelo destacamento da
Polícia Militar na cidade de Ilicínea, e o material, logo apreendido, foi
destinado a uma pessoa como depositária fiel. É um absurdo que uma
Prefeitura tenha à frente um Prefeito que, com seu secretariado,
receba em donativo um alimento para matar a fome de tantas pessoas
do Município - um Município que certamente tem sua área rural, sua
pobreza, creches, asilos e mesmo a igreja, que também receberia
parte desse arroz em casca -, e não o faça.

Já falei aqui da impunidade em relação aos menores infratores. É
isso o que está campeando o País: a impunidade abre uma lacuna na
sociedade para o cometimento de novos crimes. Mas considero que
crimes como esse são de lesa-pátria. Aquele que é servidor público,
agente político, detentor de mandatos ou de cargos públicos não pode
nem poderia, em momento algum, praticar uma barbárie como essa.

Portanto o Prefeito Sílvio Ribeiro de Lima, do Município de Ilicínea,
desviou, de forma criminosa, 24t de arroz recebidas para serem
distribuídas para a população carente, para a casa de dois de seus
funcionários, que estavam ensacando o arroz e vendendo-o ou
trocando-o por outras mercadorias.

Deputados Carlin Moura e Antônio Júlio, as mercadorias, os objetos
que foram trocados pelo arroz - consta no boletim de ocorrência -
foram apreendidos na casa do Sr. Marlon. Ele também teria trocado
sacas de arroz por fogão. Esse fogão foi apreendido na casa de outro
cidadão que recebeu o arroz como moeda de troca.

Sr. Presidente, é um absurdo termos de relatar uma denúncia tão



314

grave, mas estamos aqui exatamente para vigiar, denunciar e cobrar
do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual que
pessoas como essas não exerçam cargo público.

Pasmem, Deputado João Leite, Deputadas e Deputados e os
telespectadores que nos assistem, além de não destinar o arroz ao
objetivo para o qual havia sido doado, o Prefeito ainda teve a ousadia,
a cara-de-pau de chamar o Cb. Hipólito ao seu gabinete quando este
foi ao posto de gasolina abastecer a viatura do destacamento!

O Cabo foi avisado pelo frentista de que a Prefeitura havia cortado o
combustível cedido por meio de convênio firmado entre a Prefeitura e
a Polícia Militar. O Cb. Hipólito, ao chegar ao gabinete do Prefeito,
recebeu a informação do Chefe de Gabinete de que o Prefeito já o
estava aguardando para uma conversa séria. Isso está descrito no
relatório muito bem-elaborado, encaminhado por ele aos seus
superiores. O Prefeito tentou coagir o Cabo da Polícia Militar a alterar
o boletim de ocorrência. Esse é mais um crime praticado pelo Prefeito,
de forma escancarada, sem temer nenhum tipo de punição por parte
da legislação, da Justiça.

O nosso entendimento é que esse assunto deve ser apurado com o
mais alto rigor. O Cabo foi chamado ao gabinete do Prefeito, que lhe
disse que, se não alterasse o boletim de ocorrência da forma como ele
queria, pediria a sua saída e a do Soldado que compunha a guarnição
da radiopatrulha no dia em foi feita a apreensão das sacas de arroz.

É um absurdo que isso ainda ocorra em nosso imenso Brasil, em
nosso Estado de Minas Gerais e aqui tão perto, a cerca de duas horas
e meia, na cidade de Ilicínea, que é pequena, pacata, cuja população
é ordeira. Esperávamos que o Prefeito tivesse um pouco mais de
respeito à população e ao cargo que exerce. A Constituição da
República é clara, a administração pública é norteada por alguns
princípios dos quais não nos devemos afastar. O primeiro princípio se
refere à legalidade dos nossos atos. Seria importantíssimo que ele
tivesse um momento de lucidez para não cometer tamanha barbárie:
desviar 24t de arroz, recebidas da Conab, para a casa de seus
funcionários.

Deputado João Leite, e o pior: ele emprestou o veículo oficial do
Município para o Sr. Mauro Batista de Lima, seu assessor, conhecido
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como “Marlon”, para viajar com a esposa a Taubaté, no interior de São
Paulo, fugindo assim do flagrante delito, para que o seu nome não
aparecesse. Esse Mauro é servidor de confiança da Prefeitura.

O Município de Ilicínea vive um momento, como eu disse, “sui
generis”, mas no sentido maléfico. O Presidente da Câmara foi
denunciado e condenado em primeira instância a seis anos, em
regime semi-aberto, pelo crime de estupro. Aliás, V. Exa. foi um dos
Deputados que nos apoiaram e fez uma intervenção nesta tribuna
solicitando que o Vereador fosse cassado.

É esse Vereador que conduz com mão de ferro a Câmara Municipal
de Ilicínea, não permitindo que seja aberto nenhum tipo de pedido de
cassação e de procedimento administrativo contra a sua pessoa,
porque ele é Presidente. E os demais Vereadores não conseguem
aprovar um requerimento para instalar uma CPI ou um processo
administrativo de cassação do mandato do Presidente.

Temos, na Câmara, um Vereador que foi acusado e já condenado
em primeira instância pelo crime de estupro contra uma criança de 12
anos. Ele era Vereador e motorista da Prefeitura, para levar as
crianças às escolas na zona rural. Enquanto isso, aliciava menores e
praticou esse crime nojento e inescrupuloso contra uma criança de 12
anos. Do outro lado, o Prefeito desviava criminosamente, para seus
funcionários, mercadorias doadas pela Conab. Ao final, ainda tentou
coagir o Cabo da Polícia Militar para que alterasse o boletim de
ocorrência. O Cabo disse: “Prefeito, não posso fazer isso, pois esse
documento tem fé pública. Esse documento norteará todas as ações
do Ministério Público e do Poder Judiciário, portanto não poderei fazê-
lo”. Ele respondeu: “Bom, Cabo, se você não pode fazer, não poderá
permanecer nesta cidade como comandante do destacamento. Vamos
procurar o Comando da Polícia Militar e pedir a sua retirada, vamos
pedir a troca do comando do destacamento”.

Pois é, Deputado João Leite, infelizmente pessoas inescrupulosas
como esse Prefeito, uma vez que não têm condições de convencer
pela legalidade, passam a fazer ameaças. Quero deixar um recado ao
Prefeito, de forma muito clara: antes que troquem o Cabo da Polícia
Militar, é bom que saibam que temos de trocar o Prefeito, porque
Prefeito que desvia alimentos destinados a crianças carentes,
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hospitais, asilos, igreja, comete um crime de lesa-pátria. Portanto ele
deve ser cassado imediatamente e ter os seus funcionários demitidos,
porque, para isso, não descansaremos. Cobraremos do Ministério
Público, da Conab, do Judiciário, mas esse moço não pode continuar
governando um Município, pois contrariou os princípios da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da transparência, os
princípios norteadores previstos no art. 37 da Constituição da
República.

Presidente, agradeço a V. Exa. a paciência, mas esse era um
assunto da mais alta relevância.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Deputado Sargento
Rodrigues, a Comissão de Segurança Pública da Assembléia
acompanha essa situação?

O Deputado Sargento Rodrigues - Deputado João Leite, a Comissão
de Segurança Pública da Assembléia ainda não se manifestou
oficialmente, porque estava aguardando o uso da tribuna nesta Casa,
para acompanharmos. Acompanharemos, aliás, para que o Cabo da
Polícia Militar que agiu como um verdadeiro servidor público deve agir,
como cidadão, no exercício da cidadania, da democracia, com
respeito à população, seja condecorado, e não afastado. O Prefeito é
que deve ser cassado. Daremos todo o apoio ao Cabo da Polícia
Militar, que teve a coragem de exercer, em nome da população, aquilo
que o Prefeito deveria ter feito, e não o fez. Portanto parabéns à
Polícia Militar, ao Cb. Hipólito, ao Sd. Vaneli, que participaram da
ocorrência, ao Juiz que expediu mandado de busca e apreensão no
tempo certo e aos que contribuíram para que possamos fazer justiça
e, quem sabe?, cassar esse Prefeito o mais rápido possível, por meio
do Ministério Público, com a denúncia que certamente será
apresentada. Muito obrigado, Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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
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requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Acordo de Líderes
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja

prorrogado até o dia 23/11/2007 o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-
2011.

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 31 de outubro de 2007.
João Leite, no exercício da Presidência.

Acordo de Líderes
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja

prorrogado até o dia 23/11/2007 o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, que estima as receitas e
fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício
de 2008.

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2007.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 31 de outubro de 2007.
João Leite, no exercício da Presidência.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 30/10/2007,
dos Requerimentos nºs 1.345 e 1.346/2007, do Deputado Doutor
Viana, 1.350/2007, do Deputado Jayro Lessa, e 1.354/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Política Agropecuária -
aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 30/10/2007, do Projeto de
Lei nº 1.637/2007, do Deputado Padre João (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
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do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da
Comissão de Educação (4), solicitando a retirada de tramitação dos
Requerimentos nºs 1.127, 1.128, 1.130 e 1.348/2007 (Arquivem-se os
requerimentos.), e da Deputada Ana Maria Resende, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 730/2007 (Arquive-se o
projeto.); e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Juninho Araújo,
solicitando que o Projeto de Lei nº 1.560/2007 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Vem à Mesa
requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a palavra pelo art.
70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao
Deputado Padre João. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre
João.

O Deputado Padre João - Deputado João Leite, que preside esta
reunião plenária, receba nossa saudação, assim como também os
Deputados, o público das galerias e da TV Assembléia. Em primeiro
lugar, quero cumprimentar o Deputado João Leite por seu
pronunciamento reverenciando o teólogo Martinho Lutero e dizer-lhe
que comungo com as três teses por que V. Exa. tem admiração. Hoje,
depois do Vaticano II, evoluímos e temos essa consciência: o batismo
nos introduz um sacerdócio - todos, uma vez ungidos, somos
sacerdotes. Sou um sacerdote ministerial, mas todos, como batizados,
são sacerdotes e chamados a exercer de fato esse sacerdócio.

Já em relação à Escritura, considero muito bom que a palavra de
Deus esteja nas mãos de todos. Alguns conseguem discutir antes,
como fez o Deputado Antônio Júlio em relação à política e às leis, mas
muitas pessoas não conseguem enxergar lá na frente, enxergam no
máximo, como dizem, um palmo à frente do nariz. Já outros possuem
o dom de conseguir enxergar e antecipar soluções, evitando tantos
problemas.

Então, Martinho Lutero teve essa visão, que foi reconhecida séculos
depois por outros teólogos.

E também, em relação à graça, a salvação é para todos. Cristo fez a
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parte dele. Não sei se existe discordância nessa parte. Hoje eu, pelo
menos, tenho essa reflexão. Embora a salvação seja para todos, ela é
também conquista, ou seja, temos de fazer a nossa parte. Deus disse:
“Eu estarei com vocês”. Mas se verificarmos, quando Jesus falava, em
Mateus 25, do juízo final, quando Ele dizia “Olhem, entrem, venham,
eu estava com fome, com sede, doente, na prisão, nu, vocês me
deram toda a assistência”, ou seja, é a fé que nos salva. Mas a fé nos
impulsiona a fazer as transformações na sociedade. A fé nos
impulsiona a fazer obras, o que leva São Tiago a afirmar que a fé,
sem obras, é morta.

Tenho essa convicção de que, embora a salvação seja graça de
Deus e para todos, ela é conquista, ou seja, você tem de caminhar,
você tem de vir, está aqui, é graça, mas temos de fazer o caminho
para esse encontro. E é um caminho de serviço a Deus, mas um
serviço que é autenticamente feito a Deus se feito ao próximo, aos
semelhantes.

O Deputado João Leite (em aparte) - Temos comunhão. Creio que
uma vida que se beneficiou da graça de Jesus é uma vida com frutos,
com frutos do Espírito Santo, de Gálatas, 5:22, o amor, a paz, a
longanimidade, o domínio próprio. O Senhor Jesus falou que se
conhece a árvore pelos frutos. Temos comunhão.

O Deputado Padre João - Que bom! E é isso que nos une na fé e no
serviço, e isso é importante. A fé nos impulsiona. O desafio maior,
Deputado João Leite, e que, de certa forma, me envergonha porque
somos milhões de cristãos: se fossemos coerentes na verdade, o
mundo seria outro, o Brasil, um País evidentemente cristão, se não
católico, evangélico. O nosso testemunho no dia-a-dia teria, de fato,
de nos levar a superar as injustiças, as desigualdades e a garantir a
qualidade de vida, um céu aqui na terra, já. Mas é o nosso desafio, a
nossa missão.

O que me levou a me inscrever, Deputado João Leite, é também em
comunhão com V. Exa. Fizemos uma visita à cadeia de Ouro Preto e
presenciamos a superlotação. Na semana seguinte, foram recolhidos
mais nove presos, e até hoje nenhuma medida foi tomada. Na semana
passada, a reunião da Câmara foi feita na porta da cadeia. Foi uma
maneira de os Vereadores se manifestarem e externarem a



320

indignação em relação àquele quadro, que é deprimente. A situação
da cadeia de Ouro Preto é pior do que de Ponte Nova, naquela época,
quanto à superlotação. É desumano, não há como as pessoas
dormirem. O Delegado tomou medidas para se resguardar, mas são
arbitrárias, negam as visitas a alguns familiares, ou as possibilitam
uma vez por mês. Os familiares tem de pegar uma senha.

Eles ficam a madrugada e o dia inteiro para fazerem uma visita. Às 4
horas da manhã, já há pessoas na fila para pegar a senha. A visita só
começa às 14 horas, ou seja, pessoas de outras comunidades ficam o
dia inteiro ali e, em algumas ocasiões, a visita é negada. Se aquela
pessoa teve qualquer passagem pela cadeia, a visita era negada.

Então isso levou, Deputado João Leite, o próprio Delegado, em uma
reunião da Câmara, a afirmar que os Deputados estão fazendo da
cadeia um palanque eleitoral. Mas não é o caso de V. Exa., não é o
caso do Deputado Durval Ângelo, que estava lá, nem é o meu caso, e
sim uma questão de humanidade. Como discutíamos, se existe uma
parcela da sociedade que exige de nós uma atenção especial, essa se
refere aos presos.

Às vezes um menor leva-nos à comoção, mas ele está na liberdade;
apesar de estar no semáforo, numa situação desumana que clama
justiça, ele está em liberdade. A situação do preso é pior, porque dele
foi retirado algo que é sagrado, a liberdade. O Estado tem de garantir
as condições mínimas de qualidade de vida para esse cidadão
recuperar-se.

Então lembro novamente aqui a situação da cadeia de Ouro Preto.
Reuni-me com os familiares e percebo neles um medo enorme de que
aconteça alguma coisa. Inúmeras vezes na semana, como uma forma
de intimidar, todos os presos são colocados seminus no pátio para
uma revista, a fim de ver se estão com algo que possibilite uma fuga.
A situação da energia elétrica também é caótica, com um iminente
risco de curto-circuito. Como V. Exa. é da Comissão de Direitos
Humanos, gostaria de saber como podemos atender às solicitações
que me foram apresentadas. O que está em xeque é a confiança, a
credibilidade desta Casa, por meio da Comissão que lá esteve.

Gostaria também de fazer uma referência ao que foi discutido hoje,
pela manhã e à tarde, pelo Deputado Getúlio Neiva, em relação às
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microdestilarias. Existe uma lei - votada aqui e sancionada pelo
Governador Aécio, e da qual estamos aguardando a regulamentação -
que trata da instalação da política estadual de apoio às
microdestilarias e outros derivados da cana-de-açúcar. Venho de um
Município que tem uma grande usina, que resiste entre tantas outras
na Zona da Mata, a Usina de Jatiboca, em Urucânia. Sei qual é a
forma de trabalho de uma grande usina em relação aos produtores de
cana e a metodologia usada pelos produtores. Então fica claro, hoje,
para nós, Deputado Carlin Moura, pois podemos comparar a forma
desde o cultivo, o preparo da terra, numa produção em escala menor
e em escala maior até a colheita. Tudo é diferente; é bem menos
agressivo, não acontece erosão. Quando a terra é cortada com
grandes tratores, sobretudo nas nossas regiões, “amorradas”,
montanhosas, com a primeira chuva, a terra, uma vez que foi toda
revirada, é lavada. E não só a terra se torna mais pobre como também
acontece, lá embaixo, o assoreamento dos açudes, dos ribeirões, dos
córregos. Quantas vezes capinei cana, um dos trabalhos da roça mais
árduos. Numa hora dessa, estávamos suando, e o suor irrigando os
cortes, os arranhões da cana. Mas tenho orgulho de ter trabalhado na
roça, na enxada, quando adolescente.

Essa capina é menos agressiva, diferente da capina química, na
monocultura da cana, para os grandes usineiros. Era triste demais, na
minha adolescência, quando os terreiros eram invadidos por tatus,
veados, bichos já tontos, doentes, vindos na pastagem, passarinhos
morrendo por terem comido as sementes. A biodiversidade toda
ameaçada com as capinas químicas, típicas da monocultura da cana.

O real avanço para o País e para o Estado de Minas Gerais é na
linha da microdestilaria, porque sua colheita é crua, não utilizando o
fogo, como na monocultura, na cultura extensiva da cana. Nessa
linha, podemos afirmar que teremos o álcool, na ponta, com uma
energia limpa. Não basta pensarmos, simplesmente porque é uma
matriz renovável ou é da bioenergia, que é energia limpa, pois não é.
Como pensar que esse álcool, produzido em boa parte das fazendas
de São Paulo, com os trabalhadores mineiros, sobretudo do
Jequitinhonha, é uma energia limpa? Não é, porque se trata de um
trabalho desumano. A qualidade impressa naquele produto é de
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exploração, de injustiça. Não é socialmente limpa, mesmo que, em
alguns aspectos, possa ser ambientalmente limpa. Nesse caso, não é
ambientalmente nem socialmente limpa - se podemos dizer assim.

Assim, solicitamos ao governo a regulamentação dessa lei, para
que, seja no cooperativismo seja no sociativismo, possamos produzir
o álcool em Minas Gerais, valorizando uma matriz, de fato, renovável
e, assim, produzindo uma energia limpa, desde o preparo da terra até
a colheita e o beneficiamento da cana-de-açúcar e da cana de álcool.

Gostaria de fazer outros pronunciamentos sobre projetos de lei. Há
um que está em pauta, e é da horticultura e da floricultura, instaurando
essa política no Estado. O projeto está na pauta há muitos dias e
refere-se a uma política fundamental para alguns Municípios do nosso
Estado, sobretudo da Zona da Mata, onde a economia é baseada na
floricultura. Queremos avançar nesse projeto e nessa política.

Encerro por aqui, com pelo menos esse apelo em relação à cadeia
de Ouro Preto e a uma força-tarefa para garantirmos o funcionamento
das microdestilarias do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputado João Leite,
primeiramente queria felicitar V. Exa. pelo importante pronunciamento
feito desta tribuna em relação à comemoração da Reforma
Protestante, dos ensinamentos de Lutero. Sem dúvida alguma, V.
Exa. contribui muito, ao relembrar marco histórico importante, até para
o debate inter-religioso. O ensinamento maior de Jesus, nosso grande
mestre, é o diálogo e o respeito entre as pessoas. V. Exa. está de
parabéns pelo pronunciamento.

Nobres Deputados, nobre Deputada, público presente, queridos
telespectadores da TV Assembléia, o que me traz a esta tribuna tem
que ver com um requerimento aprovado hoje na Comissão de
Educação desta Casa. Esse requerimento solicita a realização de uma
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audiência pública para se discutir o projeto de lei de autoria do
Governador do Estado o qual altera os critérios para a qualificação de
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips.
Pretendemos realizar na Comissão de Educação um debate sobre
esse projeto referente especialmente à alteração do art. 4º da Lei nº
14.870, de 2003.

Nobre Deputada Maria Lúcia Mendonça, minha colega na Comissão
de Educação, esse projeto me chamou muito a atenção, porque a
proposta original é alterar o inciso III do art. 4º da Lei nº 14.870 e
incluir o inciso XIV no art. 4º, justamente num momento em que se
discute no Brasil o papel das ONGs. Aliás, em Brasília, no Congresso
Nacional, está-se abrindo uma CPI para investigar as ONGs, algumas
que fazem mau uso de suas atribuições e que, às vezes, denigrem a
imagem das que realizam trabalho sério.

Nesta Casa tramita um projeto que visa a flexibilizar e criar
condições para os funcionamentos das Oscips, que são uma espécie
de ONG. Fiquei preocupado com o projeto, porque altera justamente o
art. 4º da lei que regulamenta as Oscips. O art. 4º diz o seguinte:
“Observado o princípio da universalidade e os requisitos instituídos
por esta lei, a classificação como Oscip será conferida à pessoa
jurídica cujos objetivos sociais consistam na promoção de pelo menos
uma das seguintes atividades:”. Aí, relaciona uma série de atividades:
assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio
histórico, entre outras.

No inciso III, consta na atual redação da lei “educação gratuita”, ou
seja, as Oscips que, por meio de seus trabalhos, provavelmente
promovem esses cursos que vemos aí sendo promovidos. No projeto,
o art. 4º altera a redação do inciso III para ensino fundamental ou
médio gratuitos e acrescenta o inciso XIV - ensino profissionalizante
ou superior. O que me chamou a atenção? Da maneira como o projeto
está redigido, justamente quando o Estado, atrasadamente, anuncia
que começará a investir no ensino técnico-profissionalizante - aliás,
uma dívida histórica de Minas Gerais -, está-se autorizando as Oscips,
entre as suas atribuições, a promover ensino fundamental ou médio
gratuitos e ensino profissionalizante ou superior. Daí me vem a idéia:
“será que Minas Gerais está pensando em terceirizar os ensinos
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médio, fundamental, profissionalizante e superior para as Oscips?
Será que as Oscips em Minas Gerais poderão fazer o papel do Estado
no ensino fundamental profissionalizante e superior?”.

Essa é uma primeira leitura que faço do projeto. Se essa for a
intenção, será muito grave permitirmos que as Oscips venham a
ocupar a função pública do Estado justamente na área de educação,
de ensino profissional e superior.

As Oscips hoje, em Minas Gerais, já estão, aliás, passando dos seus
limites, começam a atuar em áreas que configuram verdadeira
terceirização do serviço público, como no caso da Orquestra Sinfônica
e das estradas. Há muitas Oscips tomando o papel do Estado. Agora,
a legislação parece querer flexibilizar ainda mais, com a possibilidade
até de adentrar a esfera dos ensinos fundamental, médio e
profissionalizante.

Então, acho importante esse debate que a Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática fará. Esperamos que todos os
setores ligados à educação em Minas Gerais estejam atentos ao
conteúdo desse projeto de lei, em tramitação nesta Casa e disponível
na página da Assembléia Legislativa de Minas Gerais na internet.

A todos os educadores interessados pela educação solicitamos que
façam uma leitura desse projeto e nos ajudem a entender o que está
por trás dessa redação proposta.

Ainda hoje, no gabinete, tive oportunidade de receber uma
correspondência que me chamou a atenção. Ela me foi enviada em
vista da discussão travada aqui no Plenário da Casa, juntamente com
o nobre Deputado Antônio Júlio, relativamente à tramitação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de autoria do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, a qual dispõe sobre o tombamento para fins de
conservação ambiental, declara monumento natural a Serra da Moeda
e estipula regras sobre a preservação ambiental.

Nessa discussão, levantávamos a preocupação sobre o papel das
mineradoras que não estão respeitando as normas ambientais nem o
patrimônio em Minas Gerais, causando graves prejuízos ao Estado.

Em vista dessa discussão, tive o privilégio de receber uma
correspondência do Promotor de Justiça da Comarca de Santa Rita de
Caldas Nívio Leandro Previato. Nela, o Promotor nos dá notícia de
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ações que vem movendo naquela Comarca relativamente aos abusos
das mineradoras. Passo a ler parte da correspondência:

“Estou tomando a liberdade de enviar a V. Exa. e ao Deputado
Antônio Júlio cópia da última ação que ajuizei contra uma das
empresas mineradoras que operam em nossa região. Pela leitura,
terão uma pálida idéia dos absurdos que acontecem, com a
conivência e a omissão dos órgãos estaduais: Feam, Copam, Igam e
IEF. O único órgão que entende que toda a região é remanescente de
mata atlântica é o Ibama de Pouso Alegre, por meio do eng. Fernando
Bonillo.

Nós vivemos situações verdadeiramente absurdas. Às vezes, um
pequeno sitiante corta um guatambu para fazer um cabo de enxada
ou então planta para comer um pé de alface a menos de 30m da
margem de um córrego e é autuado, multado e processado com todos
os rigores da lei.

Ao contrário do afirmado pelo governo estadual, nossa região é,
também, completamente abandonada na área de segurança pública,
como também V. Exa. poderá tomar conhecimento por mais duas
cópias de ações que estão anexas”.

O Promotor Nívio Leandro Previato, que demonstra ser muito
atuante, então, encaminha as cópias de algumas ações por ele
ajuizadas na comarca. A primeira delas diz respeito à ação movida
contra a Mineração Café Ltda. A denúncia constante nessa ação civil
pública, em tramitação perante a comarca, é muito preocupante. Por
meio de um auto de fiscalização ficou constatado que a autuada, a
empresa Mineradora Café, explora uma área de 6ha, sendo 4ha no
Município de Santa Rita de Caldas e 2ha no Município de Caldas.

Ao solicitar licença especial do IEF para supressão de vegetação,
foi-nos apresentada apenas autorização referente a 1,2ha. Portanto,
suprimiram 4,8ha além do autorizado.

Verificamos que toda a área da exploração se encontra em topo de
morro - montanha -, considerado de preservação permanente. Nesse
caso, gerou uma multa de R$7.000,00.

O Promotor explica que o granito ornamental extraído na sua região
é considerado de primeira qualidade e o preço do metro cúbico fica
entre US$5.000,00 e US$6.000,00. Assim, a multa aplicada de
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R$7.000,00 é menor do que o valor de 1 metro cúbico de granito
extraído.

A Mineração Café Ltda. tem a sua atividade predatória na região já
há quase 20 anos, com extração de toneladas de granito em outras
áreas no Município de Santa Rita de Caldas e Caldas.

E, aí, o Promotor vai tecendo uma série de considerações. O mais
grave é que fica demonstrado aqui que o IEF faz vistas grossas em
relação às irregularidades promovidas por essa mineradora. O
Promotor também denuncia que o Poder Executivo local também faz
vistas grossas em relação às arbitrariedades cometidas. O Poder
Executivo está sendo conivente com a mineradora, está sendo
conivente com a depredação ambiental por ela promovida e está
sendo conivente com o desrespeito à legislação ambiental.

O Promotor, de forma muito consistente, faz essas denúncias e
chama atenção sobre a omissão dos órgãos oficiais que deveriam ter
o papel de fiscalizar e agir com rigor em relação a essas mineradoras,
e não o têm feito. O Promotor me enviou cópia dessa ação, que é
muito interessante do ponto de vista da defesa do patrimônio
ambiental do nosso Estado.

O Promotor é muito atuante e manda cópia também de uma ação
que vem ao encontro dessa questão levantada anteriormente pelo
Deputado Padre João, que é a superpopulação carcerária daquele
Município e também do de Santa Rita de Caldas, que está com o
mesmo problema.

O Promotor ajuizou ação para transferir os presos da cadeia pública
de lá, em virtude do excesso de lotação. Temos vivido esses
problemas, como o Deputado Padre João mencionou, em Ouro Preto
e no 2º Distrito de Contagem, que visitamos, mas até hoje ainda não
se resolveu o problema. Há ameaças constantes de rebeliões nesse
2º Distrito, com os policiais civis permanentemente ameaçados. E até
hoje não se tomou ainda providência.

Da mesma forma, em Santa Rita de Caldas, o Promotor pede que o
Estado seja condenado na obrigação de fazer a transferência de todos
os presos da cadeia pública para um local mais adequado.

O mais interessante é que o Promotor demonstra que a população
da sua comunidade não está tendo a devida assistência por parte da
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segurança pública de Minas Gerais, por absoluta ausência de
profissionais na área de segurança.

Concluindo, a outra ação que o Promotor impetrou lá - e é de muito
interesse para o Município - é um pedido de liminar solicitando que
fossem nomeados e designados os quadros de policiais civis e
militares dos Municípios de Santa Rita de Caldas e Ipuiúna, com o
total necessário, como assinalado. Ou seja, a Polícia Militar em Santa
Rita de Caldas, mais 8 policiais militares e mais 15 para Ipuiúna; a
Polícia Civil em Santa Rita de Caldas, mais 8 policiais em suas
respectivas funções; e a Polícia Civil em Ipuiúna, com mais 11
policiais em suas respectivas funções.

O Promotor Dr. Nívio tem demonstrado ser atuante em defesa dos
interesses da comunidade local e dos interesses públicos e da defesa
do patrimônio ambiental do Estado.

Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer desta tribuna esses
registros e parabenizar a importante atuação desse Promotor de
Justiça para exigir dos órgãos do Estado o cumprimento de suas
obrigações legais e o cumprimento de suas funções de fiscalização.
Muito obrigado, nobre Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

A Sra. Presidente (Deputada Maria Lúcia Mendonça) - A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 1º de novembro,
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 47ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2007

Presidência da Deputada Elisa Costa
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do
Deputado Carlin Moura - Entrega de placa - Palavras do Reitor
Ronaldo Tadêu Pena - Exibição de vídeo - Apresentação musical -
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Palavras da Sra. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:
André Quintão - Carlin Moura - Domingos Sávio - Elisa Costa -

Sebastião Costa.
Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Elisa Costa) - 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 Sebastião Costa, 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.
Professor Aluísio Pimenta, Assessor Especial do Governador do
Estado e Reitor da UFMG na gestão 1964 a 1967, representando o
Governador do Estado em exercício, Deputado Alberto Pinto Coelho;
Professor Ronaldo Tadêu Pena, Reitor da UFMG; a Exma. Sra.
Deputada Federal Jô Moraes; e os Exmos. Srs. Deputado Federal
Virgílio Guimarães; Coronel Evandro Bartholomei Vidal, representando
o Comandante da 4ª Região Militar e 4ª Divisão de Exército, General
de Divisão João Roberto de Oliveira; Vereador Paulo Lamark,
representando o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
Vereador Totó Teixeira; e Deputados Carlin Moura e André Quintão,
autores do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Ilvo

Silva de Oliveira Júnior, engenheiro civil e Vice-Presidente do Crea-
MG, representando o Crea-MG; Cid Velloso, Reitor da UFMG na
gestão 1986-1990; da Exma. Sra. Marília Alves, Diretora da Escola de
Enfermagem; dos Exmos. Srs. Osvaldo Lemos, Diretor de Relações
Internacionais da União Brasileira dos Estudantes e Secundaristas -
Ubes -; Fernando Cruz Laender, Presidente do Conselho Regional de
Medicina Veterinária; Djalma Francisco Carvalho, Diretor de Relações
Institucionais da PUC Minas; Fernando Vaz, Coordenador do
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Sindicato dos Sociólogos; Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da
UFMG na gestão 1994-1998; Prof. Tilden Santiago, ex-Embaixador e
Assessor da Presidência da Cemig; Fernando Gonzaga Jaime,
Procurador-Geral da UFMG; da Exma. Sra. Heloísa Starling, Vice-
Reitora da UFMG; dos Exmos. Srs. Fagner Ribeiro Sena, Vice-
Presidente da União Nacional dos Estudantes - UNE -; Vereador
Paulão Augusto dos Santos; Diogo Santos, Presidente da União
Estadual dos Estudantes de Minas Gerais; José Carlos Areas, da
Coordenação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino; da Exma. Sra. Celina Alves Areas, do Sindicato dos
Professores; e dos Exmos. Srs. José Zito Vieira, Vice-Presidente do
PCdoB de Minas Gerais; Vereador Lucas Cardoso, da Câmara
Municipal de Contagem; e professores e funcionários da UFMG.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Universidade

Federal de Minas Gerais - UFMG -pelos seus 80 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será executado pelo coro de câmara da Escola de Música da UFMG,
sob a regência de Marcos Antônio Santos.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado André Quintão

Exma. Sra. Deputada Elisa Costa, que neste ato representa o
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa, Deputado Doutor
Viana; Prof. Aluísio Pimenta, Reitor da UFMG na gestão 1964-1967 e
Assessor Especial do Governador, neste ato representando o
Governador em exercício, Deputado Alberto Pinto Coelho; Prof.
Ronaldo Tadêu Pena, Magnífico Reitor da UFMG; Exma. Sra.
Deputada Federal, cara amiga, Jô Moraes; Cel. Evandro Bartholomei,
representando o Gen. João Roberto de Oliveira; Exmo. Sr. Vereador
Paulo Lamac, representando o Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Totó Teixeira; Exmo. Deputado Carlin Moura, amigo,
companheiro da Comissão de Participação Popular aqui na
Assembléia, com quem tive a honra de apresentar requerimento para
esta solenidade, portanto co-autor; todas as pessoas presentes;
cidadãos; comunidade acadêmica; lideranças; telespectadores desta



330

reunião especial, acompanhada pela TV Assembléia por quase 300
Municípios.

É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta reunião especial.
Compartilhamos sentimentos e lembranças caras ao homenagearmos
os 80 anos de fundação da UFMG. Misturamos aqui carinho e orgulho
pela instituição mineira que se destaca entre as referências brasileiras
em ensino superior, produção cultural, científica e extensão.
Lembramo-nos também de momentos marcantes da história
contemporânea de Minas que tiveram a comunidade acadêmica da
UFMG entre seus protagonistas. Sentimos, ainda, a inquietude tão
própria da Universidade diante dos desafios urgentes que se colocam
para a nossa sociedade. Tudo isso a UFMG tem expressado nas
comemorações de seus 80 anos, unindo em atividades múltiplas e
inovadoras o relato de sua história ao seu olhar para o futuro. Celebrar
é também interpretar a história. É transcender momentos particulares
para buscar e difundir seu significado com amplitude, em busca da
evolução.

Com efeito, a UFMG, mais do que formadora de profissionais
capacitados, gerou quadros da vida política e cultural do nosso
Estado; mais do que produtora e transmissora de saberes, é
instrumento de desenvolvimento social, econômico e cultural. A
modernização de Minas Gerais do século XX se confunde com a
caminhada da Universidade, como tão bem nos relata, aliás aqui
presente, o autor do livro “Política e Recuperação Econômica em
Minas Gerais”, Prof. Otávio Dulci, nosso sempre professor, que trata
do papel das universidades, não só da Universidade Federal, em todo
processo, principalmente da modernização econômica do Estado. A
UFMG cumpriria, assim, as funções da universidade pública, que
encontramos, como semente, quando foi fundada.

Em 7/9/27, era sancionada a lei que cria a Universidade Federal de
Minas Gerais, a segunda do País, reunindo as Faculdades de Direito,
Medicina, Odontologia e Farmácia e a Escola de Engenharia e tendo
por princípios básicos: o desenvolvimento do ensino, o empenho no
progresso regional e o aprimoramento da cultura, vínculos que seriam
mantidos em sua trajetória. Ao longo desses 80 anos, a UFMG
conseguiu reunir excelência com a consciência de sua missão social.
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Os exemplos são múltiplos e reveladores. O Hospital das Clínicas, o
Projeto Pólo de Integração, os festivais de inverno, a formação de
professores indígenas, a parceria para implantação do parque
tecnológico – BHTEC -, os Centros de Estudos Legislativos - CELs -,
que são mais recentes, o Pão Forte, o Computador Popular, a
produção de vacinas, além de tantos outros exemplos dessa vasta
produção que envolve as múltiplas áreas de conhecimento, bem como
outros que contribuíram para as produções científicas, acadêmicas e
práticas no trabalho de extensão sempre em defesa da vida e da
cidadania ao alcance de todos. No governo do Estado, na Prefeitura
de Belo Horizonte, nas artes e na ciência encontramos expoentes,
mestres ou formados na UFMG. Autran Dourado, Carlos Drummond
de Andrade, Guimarães Rosa, Amílcar de Castro, Pedro Nava,
Betinho de Souza estão entre nomes que nos orgulham. Citam-se
ainda os ex-Presidentes Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, bem
como políticos atualmente presentes na vida nacional, a exemplo dos
Ministros Patrus Ananias e Walfrido dos Mares Guia, do Vice-
Governador Anastasia e do Prefeito de Belo Horizonte, Fernando
Damata Pimentel. A grandeza dos números que guarda o seu
principal câmpus; na Pampulha, que começou a ser erguido nos anos
50, testemunha sua evolução, excelência e responsabilidade. São
mais de 34 mil alunos matriculados em graduação, pós-graduação e
especializações e 2.446 professores, dos quais 65% são doutores.
Mais de 120 mil alunos se formaram nas salas da UFMG - inclusive
este Deputado e o Deputado Carlin Moura.

Os resultados do Exame Nacional de Desempenho para a
Graduação - Enad -, as avaliações positivas de sua intensa produção
e formação nos mestrados, doutorados e especialização na Comissão
de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior - Capes - atestam o
vigor e a qualidade. Todo esse patrimônio não foi construído sem
dificuldades. Enfrentou resistências políticas e restrições financeiras, o
que fez com que a Universidade buscasse parcerias e, com muita
determinação, superasse as barreiras.

Não podemos deixar, nessa caminhada, de lembrar os duros anos
da ditadura militar, a intervenção na Universidade, a repressão às
atividades estudantis e a resistência da comunidade acadêmica.
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Quanto a isso, alegra-nos muito a presença do Prof. Aluísio Pimenta,
ícone e, talvez, expressão mais relevante neste momento. Em sua
pessoa, cumprimento todos os Reitores presentes. A Universidade de
Minas foi uma das primeiras a se insurgir, com seus estudantes e
professores, contra o autoritarismo. Um dos marcos do movimento
estudantil do País e de sua força na resistência e luta pelas liberdades
democráticas - e que, neste ano, completou 30 anos - foi o III
Encontro Nacional dos Estudantes - ENE -, na Faculdade de
Medicina, em junho de 1977, que seria abortado pela ocupação da
Polícia Militar e a prisão de 400 estudantes de diversos Estados da
Federação que haviam aqui chegado. O encontro não aconteceu, mas
animou a resistência. Também na UFMG houve memoráveis reuniões
do movimento pela anistia e tantos outros em defesa de um País livre
e verdadeiramente democrático.

Hoje, com o olhar também voltado para o presente e a construção
do futuro, a UFMG integra os esforços pela interiorização e expansão
do ensino superior, compartilhando e contribuindo para esta quadra
histórica de retomada do desenvolvimento econômico com justiça
social que o Brasil felizmente respira. Concluo pedindo licença para
também expressar e relembrar alguns aspectos que a UFMG trouxe
em nossa trajetória.

Como disse, tive a felicidade de ser aluno da UFMG, na década de
80, no curso de Ciências Sociais, na querida Fafich, ainda no Santo
Antônio naquela época. Lembro-me que meu primeiro período
coincidiu com um belíssimo seminário realizado pela UFMG sobre os
20 anos do golpe militar. Aquele seminário marcou-me muito pela
qualidade e como estímulo inicial, pois eu cursava o básico. Se minha
memória não falha, sei que fui aluno do atual Prefeito Fernando
Pimentel e da Profa. Sandra Starling, depois meus companheiros de
partido. O seminário foi muito importante, e ali tive aquele despertar
acadêmico para a área de política e as questões da história brasileira.
Foram tantos professores, e já me referi a alguns. Corremos o risco da
injustiça, mas lembro-me do Prof. Otávio, com quem tive a
oportunidade de fazer umas duas ou três cadeiras; da Profa. Mercês
Somarriba; do nosso saudoso Jarbas Medeiros; do Renan Springer,
do Pierre e de tantos outros. Foram bons anos aqueles.
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Depois, já em uma outra dimensão, tive oportunidade de estabelecer
parcerias com a UFMG, na década de 90, sendo Secretário de
Desenvolvimento Social de Belo Horizonte, quando o atual Ministro
Patrus Ananias era Prefeito. Lembro-me de uma parceria muito bonita
com o Colégio Técnico, com um curso específico para adolescentes
com trajetória de rua. Na época, trabalhamos com o Prof. Ronald
Claver e o Jed Boy, sendo que meninos de rua freqüentaram o
Colégio Técnico, uma coisa muito legal e estimulante.

Depois, como Vereador, apresentei um projeto de lei em Belo
Horizonte, que, aliás, deu resultado, regulamentando a instalação das
estações rádio-base de telefonia celular na cidade. Esse trabalho foi
feito junto ao pessoal da Engenharia Elétrica da UFMG.

Mais recentemente, aqui, na época em que fui Presidente da
Comissão de Participação Popular, houve uma integração maior,
principalmente com o CEL, também muito importante e onde temos
vários amigos, como o Prof. Carlos Ranulfo e a Profa. Fátima
Anastasia. Esse trabalho nos tem também ajudado muito na afirmação
dessa Comissão inovadora da Assembléia e também no fórum
estadual “Lixo e cidadania”, integrante do nosso mandato e onde
também se faz representar a UFMG. Portanto, nestes 80 anos, pelo
menos uma pequena parte tive a oportunidade de acompanhar e
vivenciar, ou seja, um pouco do que foi dito aqui.

Tenho também frustrações, e não, só alegrias. A minha frustração é
não ter, na seqüência dos centros sociais, feito o mestrado no DCP. A
política não deixou. Talvez, se eu não estivesse aqui, tivesse feito o
mestrado. Então, vamos compensando, e nunca é tarde para
recomeçar.

Queria dizer que esta homenagem, além da dimensão política, tem
uma outra afetiva, muito grande, pela importância que a Universidade
teve em nossas vidas. Diria que a Assembléia não poderia, de forma
alguma, diante da história e da importância da UFMG para o povo de
Minas Gerais, deixar de fazer aqui esta atividade, integrando o
conjunto das comemorações dos 80 anos.

Portanto, parabéns a toda a comunidade acadêmica, ao Reitor, Prof.
Ronaldo; à Vice-Reitora, Profa. Heloísa, a toda a sua equipe, aos
conselhos, aos professores, aos estudantes, ao movimento estudantil,
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aos funcionários, às entidades representativas. A PUC também
completa 35 anos de existência. Acredito que essa conquista seja de
todos e que, a cada momento histórico, a cada momento acadêmico
do nosso país e do nosso Estado, um grupo de pessoas se integra
nas mais variadas posições.

Que a UFMG continue sendo motivo de orgulho para todos nós,
mineiros. Porque a UFMG, hoje, não é só patrimônio de Minas, mas
de nosso querido Brasil. Muito obrigado e parabéns a todos vocês.

Palavras do Deputado Carlin Moura
Exma. Sra. Deputada Elisa Costa, neste ato representando o

Presidente em exercício da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Doutor Viana; Exmo. Sr. Aluísio Pimenta,
Assessor Especial do Governador do Estado de Minas Gerais e Reitor
da UFMG no período 1964-1967 - nosso eterno e permanente Reitor -,
neste ato representando o Governador em exercício, nosso querido
Deputado Alberto Pinto Coelho; Magnífico Reitor da UFMG, Prof.
Ronaldo Tadêu Pena; Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes, nossa
colega, companheira de lutas; Exmo. Sr. Cel. Evandro Bartholomei
Vidal, representando o Comandante da 4ª Região Militar, Gen. João
Roberto de Oliveira; Exmo. Sr. Vereador Paulo Lamac, representando
o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Totó
Teixeira; meu querido e caríssimo Deputado Estadual André Quintão,
co-autor do requerimento que deu origem a esta solenidade, ex-aluno,
um dos belos frutos da nossa querida UFMG; querido Deputado
Domingos Sávio, também ex-aluno da nossa querida instituição, fruto
também de seu belíssimo trabalho; senhores, ex-Reitores, querido
Prof. Tomaz, Prof. Cid Veloso, caríssimos professores e professoras,
caríssimos servidores dessa importante instituição, nossa combatente
juventude estudantil, estudantes dessa instituição, querido povo de
Minas Gerais, o povo mineiro, através da Assembléia Legislativa,
presta hoje sua homenagem aos 80 anos da UFMG.

Trata-se de um reencontro histórico, pois foi justamente através de
uma lei aqui aprovada, em 1927, que esta instituição, motivo de
orgulho para o nosso Estado, foi criada.

Há 80 anos, esta Casa, na época chamada de Congresso Mineiro,
recebia o Projeto de Lei nº 19, que autorizava a criação da
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Universidade de Minas Gerais. Foi uma iniciativa do então Presidente
do Estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada.

Em sua mensagem, justificava o seu espírito inovador: “Com esta
minha iniciativa, creio ir ao encontro de uma das imposições da
consciência mineira, qual seja a da existência eficiente e prosperidade
segura de institutos que, voltados ao ensino superior, estejam na
altura das aspirações civilizadoras e progressistas do povo de Minas
Gerais”.

Três dias após a sanção do projeto, o Presidente Antônio Carlos
nomeou como primeiro Reitor o Prof. Francisco Mendes Pimentel,
então Diretor da faculdade em que tive a honra de me formar, a
Faculdade de Direito, nossa querida Casa de Afonso Pena. Por sua
brilhante trajetória intelectual e política, o Reitor foi aprovado, com
louvor, pelas congregações das quatro escolas que foram o artífice da
fundação da Universidade: além da Faculdade de Direito, faziam parte
a Escola de Odontologia, a Faculdade de Medicina e a Escola de
Engenharia. A nomeação do primeiro Reitor faz, outra vez, a história
desta Assembléia se cruzar com a da Universidade, pois Mendes
Pimentel havia sido Deputado desta Casa, onde se destacou como
defensor incansável da educação do nosso povo, sendo autor do
projeto que reorganizou o ensino profissional no Estado.

Mendes Pimentel foi um homem à frente de seu tempo. Elaborou o
regulamento da Universidade, e nele se desenhou uma instituição
livre, autônoma, fundamentalmente democrática e com o
compromisso de responder aos interesses públicos e à necessidade
de fortalecer um projeto de desenvolvimento e de afirmação da cultura
nacional. Citaria aqui, entre os seus muitos feitos, a criação da
Fundação Afonso Pena, que nasceu com a incumbência de oferecer
assistência aos estudantes necessitados. Hoje, em uma justa
homenagem, a entidade, que segue os mesmos princípios que a
criaram, leva o seu nome: Fundação Mendes Pimentel - Fump.

Graças a essa concepção de democracia e inclusão social, eu, um
jovem vindo do Vale do Rio Doce, pude entrar e freqüentar as aulas
na Faculdade de Direito. Graças à bolsa que tive da Fump, pude
sustentar meus estudos e me formar como advogado.

Nesta tribuna, lembrando todos os professores e servidores,
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agradeço à UFMG a oportunidade, nessa que foi a fase mais
importante da minha vida. Creio que o meu exemplo e o de tantos
outros filhos das classes mais pobres da nossa sociedade é um
contraponto tanto àqueles que acusam a UFMG de ser elitista como
àqueles que ainda não entenderam a importância de termos
mecanismos de inclusão social, como a reserva de vagas para
estudantes de escolas públicas, afro-brasileiros e indígenas, dando
oportunidade aos que mais necessitam.

A Universidade me ensinou muito mais do que aquilo que aprendi
nas salas de aula: ensinou-me lições de cidadania. Foi lá que iniciei
minha vida política. Desde os primeiros tempos de universidade,
participei do Centro Acadêmico Afonso Pena - Caap - e do Diretório
Central dos Estudantes - DCE. Foi na UFMG das ruas e das praças
que seus alunos participaram da construção do futuro do Brasil.
Algumas vezes, com invasões da Reitoria, pescando alguns peixinhos
no lago da Reitoria, mas sempre com o espírito da transformação e de
querer mudar o mundo. Sem dúvida alguma, ajudamos muito a mudar
este mundo.

Minha geração pintou a cara e ajudou a derrubar um Presidente
neoliberal. Estávamos imbuídos dos mesmos ideais de liberdade de
gerações anteriores que enfrentaram a ditadura militar. Durante os
anos de chumbo da ditadura, não foram só os estudantes que saíram
às ruas em defesa da liberdade. Com o mesmo espírito jovial e
rebelde, até Reitores sofreram com o regime do terror, mas mostraram
que corria também nas suas veias o sangue libertário dos
inconfidentes.

Havia lutadores, como o nosso querido ex-Reitor Aluísio Pimenta,
que se tornou um dos pilares da resistência universitária contra a
ditadura, recusando-se, até as últimas conseqüências, a entregar aos
militares os estudantes, professores e funcionários considerados
subversivos. Aluísio Pimenta foi punido com a aposentadoria
compulsória, com base no AI-5, assim como seus sucessores, que
ousaram mostrar a mesma altivez e não se curvaram diante das
baionetas.

Outros, que assim como eu participaram do movimento estudantil,
doaram suas vidas pela democracia do nosso país e hoje são mártires
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homenageados no câmpus da Universidade. Refiro-me aos lutadores-
assassinados pela ditadura militar - José Carlos da Matta Machado e
Gildo Macedo Lacerda e àqueles que, orgulhosamente, pertenceram
ao meu partido, o PCdoB: João Batista Drumond, Walkiria e Idalísio
Aranha.

A história da UFMG é a história de uma rebeldia. Rebeldia que está
encarnada na alma dos mineiros e que norteou o espírito de
progresso de seus fundadores, mas já alimentava o sonho dos
arquitetos do pensamento libertário que mora entre as nossas
montanhas. É sabido que o projeto original de criação de uma
universidade das Minas Gerais vem desde a Inconfidência Mineira,
ainda no séc. XVIII. Os inconfidentes tinham em seus planos a
convicção de fundar uma instituição na antiga Vila Rica.

Passados mais de dois séculos dos sonhos dos inconfidentes e 80
anos da ousadia de Antônio Carlos e Mendes Pimentel, prevalece
muito atual na vida da UFMG seu lema “Infunde vida nova”. A UFMG,
hoje, esbanja modernidade e anuncia em cada iniciativa a construção
de uma vida nova, mas mantendo-se extremamente fiel às suas
aspirações iniciais.

A UFMG, nesses anos, construiu uma ligação profunda com a vida
do povo mineiro. Aliás, antes mesmo de se constituir, quando ainda
havia as faculdades isoladas, já mostrava sua ligação com a cidade.
Através do trabalho dos profissionais e alunos da UFMG, são
atendidas cerca de 400 mil pessoas, sendo um dos pilares do SUS na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. A cidade, que já contava com
a excelência do atendimento do Hospital das Clínicas, agora conta
também com o Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves, que já
opera com 205 leitos e realiza 400 cirurgias por mês.

Pesquisas de ponta são desenvolvidas na Universidade, como o
primeiro centro de pesquisa sobre o genoma humano da América
Latina, uma das referências mundiais no assunto. Projetos como o do
computador popular, idealizado pelo Departamento de Ciência da
Computação, e o BHTEC, o Parque Tecnológico de Belo Horizonte,
devem revolucionar a economia mineira, colocando nossa Capital na
vanguarda tecnológica do País. Essas pesquisas de relevância
internacional têm colocado o Brasil num novo patamar de
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desenvolvimento científico.
Podemos citar ainda pesquisas e ações de relevância social, como

os projetos que ajudam no combate ao analfabetismo, as ações
afirmativas para inserção de negros e índios na universidade, o
mapeamento da violência em Belo Horizonte e a criação do programa
Fica Vivo. A Universidade desenvolve também valorosos projetos de
extensão, como no programa Pólo de Integração da UFMG no Vale do
Jequitinhonha e no Projeto Manuelzão na bacia do Rio das Velhas.
Enquanto universidade pública, a UFMG cumpre seu dever,
promovendo inclusão e desenvolvimento nacional.

Percorrendo o mesmo caminho trilhado pelos inconfidentes, aqueles
que constroem o cotidiano da UFMG participam da vida nova que
passou a ter o nosso país nos últimos anos. O crescimento recente da
nossa universidade tem a ver com a retomada de um projeto de
desenvolvimento do País, baseado na produção de uma ciência
nacional.

Acreditar na universidade pública brasileira é acreditar em um
projeto de País soberano e desenvolvido. O Brasil novamente volta a
perseguir esse sonho depois de ser conduzido por décadas por uma
elite que não acredita e não investe na produção de uma ciência por
nosso povo, através de nossas instituições.

Depois de anos de sucateamento, o ensino superior público no País
cresce com a abertura de novas instituições federais de ensino. Nos
próximos cinco anos, deve ocorrer um crescimento de 20% a 35% de
vagas nas universidades públicas.

Para concretizar esse processo de democratização do acesso,
essas instituições necessitam de investimentos básicos do poder
público mineiro, como a redução do custo da energia elétrica para
atender especialmente aqueles que dependem do ensino noturno.

Redução de tarifas públicas como de telefonia, apoio para
informatização do câmpus e regularização dos repasses dos recursos
constitucionais destinados à Fapemig.

Como líder estudantil formado na UFMG, acostumado a fazer
reivindicações, aproveito a oportunidade para clamar aos meus
colegas que participem dessa luta. Para avançar em tais
necessidades, é urgente a contribuição dos poderes estaduais, pois a
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UFMG contribui decisivamente para o desenvolvimento do nosso
Estado, seja no ensino, seja nas pesquisas, seja por meio dos
trabalhos de extensão.

Hoje, nesta Casa, que leva o nome de Palácio da Inconfidência,
comemoramos os 80 anos da universidade idealizada pelos
inconfidentes, para assim renovar nossa crença na construção de uma
potência chamada Brasil. País livre e soberano, que se constrói com
seus homens, mulheres e suas instituições.

Que a UFMG continue neste caminho de construção de uma grande
Nação. Que venha infundir vida nova e completar o legado
inconfidente que imortalizou o sentimento de Tiradentes de que “se
todos quisermos, podemos fazer do Brasil uma grande Nação”. Isso
depende primordialmente do desenvolvimento científico que será
conquistado, pois, como nos ensinou o bioquímico francês Louis
Pasteur, “a ciência não tem pátria, mas o cientista tem”.

Parabéns a todos que ajudaram e ajudam a construir nossa querida
UFMG.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante a Sra. Presidente, Deputada Elisa Costa,

representando o Presidente em exercício da Assembléia Legislativa,
Deputado Doutor Viana, fará a entrega ao Prof. Ronaldo Tadêu Pena,
Magnífico Reitor da UFMG, de placa alusiva a esta homenagem. A
placa contém os seguintes dizeres: “Aberta a mudanças e
comprometida com a missão formadora e educativa de seus alunos, a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - vem cumprindo com
excelência seu papel de abrigar as mais diversas esferas do saber,
promovendo a interação entre elas, além de divulgar todo o
conhecimento por ela produzido. Por tudo isso, a Assembléia de
Minas presta a sua homenagem a essa grande instituição de ensino
superior, já reconhecida como uma das melhores do País, neste ano
em que celebra seus 80 anos de existência.”

A Sra. Presidente - Convidamos os Deputados André Quintão e
Carlin Moura, a Deputada Federal Jô Moraes e a Vice-Reitora Profa.
Heloísa Starling a nos acompanharem na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Reitor Ronaldo Tadêu Pena



340

Exma. Sra. Deputada Elisa Costa, neste ato representando o
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Doutor Viana; Exmo. Sr. Prof. Aluísio
Pimenta, ex-Reitor da UFMG, representando neste ato o Governador
em exercício, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Cel. Evandro
Bartholomei Vidal, representando neste ato o Comandante da 4ª
Região Militar, Gen. João Roberto de Oliveira; prezado amigo
Vereador Paulo Lamac, representando o Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, Vereador Totó Teixeira; Exmo. Sr.
Deputado André Quintão, ex-aluno da UFMG, co-autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade; Exmo. Sr. Deputado
Carlin Moura, ex-aluno da UFMG, co-autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade; prezada Deputada Federal Jô Moraes,
Deputados presentes, Vereadores, Reitor Tomaz, Reitor Cid, colegas
da UFMG, alunos, prezados membros do coral da nossa escola de
música, senhoras e senhores.

A homenagem desta Casa aos 80 anos da UFMG é para nós
particularmente significativa. Aqui estamos numa homenagem pública,
nós que somos também uma instituição pública, uma universidade
pública, integrante do sistema federal de ensino superior. Estamos,
assim, do mesmo lado, o lado dos que defendem instituições sólidas,
respeitáveis e zelosas do cuidado com o bem comum e
comprometidas, de forma inadiável, com a construção de um País
mais justo, mais igualitário e, por que não acrescentar, mais feliz. Na
medida em que somos uma instância pública, temos o dever de cuidar
do que, por direito, a todos diz respeito. A isso devemos servir.

Atribui-se a Freud a afirmação de que existem três profissões
impossíveis, a que ele próprio exercia e as que nós, políticos e
educadores, exercemos. Vamo-nos voltar sobre as nossas próprias. O
que há de singular com nossas profissões, o que as torna, no dizer de
Freud, impossíveis? Não são profissões como as demais, claramente
definidas e com tarefas que não suscitam maiores dúvidas? A que
tarefas nos dedicamos? A que tarefas se dedicam as instituições a
que pertencemos?

A oficina que compartilhamos, Srs. Deputados, Srs. Vereadores, o
território que dividimos é o que a condição humana tem de mais



341

íntimo: nós nos ocupamos da vida dos homens e mulheres, da vida
humana. Políticos e educadores pertencem à “polis”, à vida na cidade,
vida que, como os gregos continuam a nos ensinar, é a vida humana
por excelência. A cidade - e esta é sua primeira lição - nos ensina que
somos iguais, que temos os mesmos direitos, que temos os mesmos
deveres, nós que temos as mesmas dores, as mesmas alegrias. A
cidade nos ensina também - e esta é a sua segunda lição - que somos
nós os nossos próprios educadores, somos os que formam e os que
são formados. Será esse o nosso ofício comum: na política e na
educação, construirmos a nós mesmos. Esta é a nossa obra tão
impossível, tão sedutora e sempre inacabada.

Se nos esquecermos da cidade, nada teremos a ganhar. Pelo
contrário, nos perdemos quando insistimos em nos refugiar nas ilhas
que afastam e inviabilizam a convivência. Ilhas, conforme lembra
Carlos Drummond de Andrade, perdem os homens. Perdemos tudo
quando desistimos da vida em comum, quando a esperança, mesmo
que irrazoável, cede lugar ao conforto dos conformismos.

É público o espaço em que trabalhamos. São públicos os valores
que defendemos, como são igualmente públicas as metas que
almejamos. A luta pela justiça e a busca do conhecimento, fins que
nos concernem, são públicos, o que quer dizer que, pertencendo a
todos, não pertencem a ninguém em particular.

Ao se referir à educação e à política como profissões impossíveis,
talvez Freud tivesse em mente a imensidão da tarefa e a escassez
das forças de que dispomos. Estamos permanentemente ameaçados,
ora pelo desânimo, que nos leva a desacreditar da condição humana,
ora pela voracidade do interesse pessoal, que nos leva a superpor
interesses privados ao bem público. Diante desse quadro,
compreendemos porque tantos de nós, mas não todos nós, insistimos
em tomar a esperança por ingenuidade.

Mas ainda assim devemos insistir. Talvez nossas profissões
pareçam impossíveis, porque são intermináveis, porque devem
recomeçar a cada momento, diante de cada homem, diante de cada
mulher. Com cada um de nós, a tarefa política estará sempre
recomeçando, assim como estará recomeçando a tarefa da educação.
Ao longo desses 80 anos, temos recomeçado sempre, certos de que
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não seremos uma grande universidade enquanto o País não for a
Pátria de todos. Mas estamos igualmente certos de que não seremos
um grande país enquanto permanecermos tão perversamente
distraídos dos nossos deveres para com a educação.

Ao acolher a UFMG, queremos crer que esta Casa homenageia um
ideal que, ao longo dos 80 anos, tem marcado a história de nossa
instituição, a busca corajosa e simultânea da excelência acadêmica,
da relevância social e da constante inovação. É essa a razão por que
a homenagem tanto nos toca. Que possamos aqui recordar as
palavras pronunciadas, no longínquo ano de 1927, pelo nosso
primeiro Reitor, o Prof. Francisco Mendes Pimentel. Na aula inaugural
do primeiro ano letivo da UFMG, antevendo quais seriam os nossos
caminhos, o Reitor Mendes Pimentel lembrava que, além da sua
atuação mais estritamente acadêmica, a universidade deve refletir as
características do povo que a mantém e acudir às necessidades
peculiares do meio em que trabalha. Esta continua sendo a nossa
crença, este continua a ser o nosso horizonte maior. E é de Hannah
Arendt que nos socorremos para lembrar, enfim, que a educação, e a
política, eu acrescento, são os pontos em que decidimos se amamos
o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e,
com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a
renovação e a vinda dos novos e dos jovens.

Ao longo dos 80 anos ora completados, não tem sido outro o
compromisso da UFMG. Estejam certos, Sra. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, de que a UFMG, honrando sua
história, dirige-se ao futuro com a firme disposição de amar o mundo e
de se responsabilizar por ele, realizando a renovação por meio da
pesquisa qualificada e, como quer Hannah Arendt, abrindo caminhos
para a vinda dos novos e dos jovens, por meio da educação pública
de qualidade. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional da UFMG.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coro de Câmara da
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Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -,
que, sob a regência de Marcos Antônio Santos, apresentará as
músicas “Sing we and Chant it”, de Thomas Morley, e “Duas Lendas
Ameríndias”, de Heitor Villa-Lobos.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras da Sra. Presidente

Exmo. Sr. Assessor Especial do Governador do Estado de Minas
Gerais, Reitor da UFMG na gestão 1964-1967, Prof. Aluísio Pimenta,
neste ato representando o Governador em exercício, Deputado
Alberto Pinto Coelho; Magnífico Reitor da UFMG, Prof. Ronaldo Tadêu
Pena; Exmo. Sr. Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o
Comandante da 4ª Região Militar, Gal. João Roberto de Oliveira;
Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes, amiga; Exmo. Sr. Deputado
Federal Virgílio Guimarães, também companheiro amigo; Vereador
Paulo Lamac, representando o Presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, Vereador Totó Teixeira; Exmo. Sr. Deputado André
Quintão, companheiro amigo, co-autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade; e Exmo. Sr. Deputado Carlin Moura,
também co-autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Como representante da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
inicio este pronunciamente afirmando que, ainda como instituição
estadual, a atual UFMG foi criada em 1927, durante o governo Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada, reunindo as já existentes Faculdades de
Direito, de Medicina, de Odontologia e Farmácia e a Escola de
Engenharia. Seus princípios básicos eram o desenvolvimento do
ensino, o empenho no progresso regional e o aprimoramento da
cultura. Era também um velho sonho dos inconfidentes, que, em seu
programa de implantar a República na então Colônia portuguesa,
tinham em mente a criação de uma universidade em território mineiro.
O lema latino adotado pela então Universidade de Minas Gerais, atual
UFMG, “incipit vita nova”, conclama ao constante início de uma vida
nova.

Pois a história de nossa universidade tem sido uma permanente
capacidade de inovação, recriando-se a cada ano para desempenhar
seu papel primordial de instituição formadora e educadora de
profissionais de todas as áreas. Hoje a UFMG, abrigando os mais
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diversos saberes e com grupos de pesquisas nos mais diversos
departamentos universitários, é altamente relevante não apenas pelo
progresso científico que produz como também pelas respostas que
traz às exigências sociais, econômicas e culturais do País. Sua função
social é especialmente reconhecida não só pelos frutos de seus novos
campos de pesquisa como por sua expansão para o interior do
Estado. São iniciativas de monta a expansão do câmpus regional de
Montes Claros, assim como a gestão do Pronto-Socorro de Venda
Nova, agora chamado Hospital Universitário Risoleta Tolentino Alves.
O parque tecnológico de Belo Horizonte, esta grande aposta no futuro,
conta com a atuação da UFMG no processo de atração de empresas
de base tecnológica para a Capital mineira.

Assim, a missão social junta-se à excelência universitária. Em
apenas dez anos, sua produção científica cresceu, segundo a Capes,
a uma razão de mais de 250%, superando no ano passado mais de
mil artigos publicados. Este crescimento foi o maior entre todas as
universidades brasileiras. Pertencem ao seu quadro acadêmico dois
dos melhores cientistas do País, ganhadores do troféu Scopus 2007,
graças ao seu reconhecimento pelas melhores revistas internacionais
da área: Mauro Martins Teixeira e Ricardo Tostes Gazzinelli. São
jovens pesquisadores que honram a tradição de Mendes Pimentel,
Lúcio dos Santos, Orlando de Carvalho, Arthur Versiani Velloso, Hílton
Rocha e Wilson Beraldo, entre inúmeros outros intelectuais de
destaque nas mais diversas áreas, grandes mestres que partilharam
seu notável saber com as gerações mais novas.

Ao mesmo tempo em que mantém o Hospital das Clínicas, tão
necessário para a população mineira, a UFMG vem conseguindo
registrar patentes internacionais, criando vacinas, exportando
“software” e tornando-se uma referência nacional entre as
universidades brasileiras.

Entre os mais recentes projetos desenvolvidos em suas unidades,
destacam-se o carro híbrido, com motor elétrico e à combustão, a
implantação com o governo estadual de usinas de biodiesel, a criação
do primeiro músculo artificial do Brasil e a tecnologia que impede a
reprodução do mosquito causador da dengue. Criando um curso de
mandarim, visando às novas trocas culturais e econômicas, ou
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aperfeiçoando a qualidade da cachaça, a UFMG também financia
intercâmbio internacional para alunos carentes e mobiliza crianças
para a preservação da Pampulha.

A futura Praça da Ciência, no circuito cultural da Praça da
Liberdade, marcará a parceria da UFMG com o governo do Estado e a
iniciativa privada, oferecendo ciência e cultura para toda a população
e para os turistas e visitantes.

Ao longo destes 80 anos, a UFMG, tendo à sua frente nesta
comemoração o Reitor Ronaldo Tadêu Pena e como Vice-Reitora a
Profa. Heloísa Starling, construiu uma memória extremamente fiel aos
seus objetivos iniciais. Pesquisa, ensino e inovação sempre
combinaram com ousadia e uma profunda interação com toda a
comunidade.

Minas Gerais sente, portanto, um profundo e justo orgulho de sua
mais tradicional instituição acadêmica. Muito obrigada.

Encerramento
A Sra. 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 30, 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 30/10/2007.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 418/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Fundação Odilon Rezende Andrade,
com sede no Município de Três Corações.

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 418/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Fundação Odilon Rezende Andrade, com sede no Município de Três
Corações, que possui como finalidade precípua estimular e apoiar
pesquisas, planos e projetos nas áreas da divulgação, da ciência e da
cultura.

Dessa forma, mantém atividades e programas culturais e educativos
através de um sistema de integração com meios de comunicação
social e comunitária; imprime revistas, livros e jornais para a
divulgação de seus projetos; patrocina eventos culturais, como
exposições, festivais de arte, espetáculos teatrais, de dança, música e
circenses; criou e mantém um centro esportivo; administra museus,
bibliotecas e casas de cultura.

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 418/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 1º de novembro de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.591/2007

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 o Centro de Assistência Social
Ebenézer, 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 1.591/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Assistência Social Ebenézer, com sede no Município de
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Betim, que possui como finalidade primordial a melhoria da qualidade
de vida dos moradores locais, especialmente os mais carentes.

Para alcançar suas metas, implementa ações nas áreas da
educação, da cultura, do esporte e do lazer; oferece cursos
profissionalizantes; orienta sobre a preservação do meio ambiente;
defende os direitos da criança, do adolescente e do idoso; possibilita a
inserção dos seus beneficiados no mercado de trabalho; desenvolve
serviços de assistência social; celebra convênios com instituições
públicas e privadas com a finalidade de obter 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 1.591/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.634/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
Organizados de Natércia, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.634/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores Organizados de Natércia, que possui
como finalidade primordial defender os direitos e as demandas da
comunidade local.

Na consecução de suas metas, desenvolve atividades nas áreas da
educação, da cultura, do esporte e do lazer; oferece proteção à saúde
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da família; orienta sobre a preservação do meio ambiente; fomenta o
crescimento da economia; 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 1.634/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.397/2007
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe

“dá nova redação ao inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de
10/1/2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-
Confins - e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe a esta Comissão, agora, opinar sobre o mérito da matéria,
conforme prescreve o art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins -, instituído na
Lei nº 13.449, de 2000, tem por objetivo consolidar o Estado como
pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com o comércio
exterior, mediante o aproveitamento da infra-estrutura do citado
aeroporto.

A oportunidade para debater e deliberar sobre a matéria é
indiscutível, porque um conjunto de fatores impulsionaram o
desenvolvimento dos Municípios que ocupam o norte da região
metropolitana, notadamente aqueles que têm como eixo a MG-010,
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tais como a duplicação dessa rodovia, a transferência de vôos tanto
do Aeroporto da Pampulha quanto de conexões do Aeroporto de
Cumbica para o Aeroporto de Confins; o início das obras para a
transferência do Centro Administrativo do Estado para a área onde se
localizava o Jockey Clube de Minas Gerais.

A lei que ora se propõe alterar é um parâmetro normativo a ser
considerado no planejamento dessa região, em especial na
formulação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, previsto no inciso IV do art. 46 da
Constituição do Estado. Esse Plano deve incorporar as diretrizes
fixadas na Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de 2000.

Analisando o mapa da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
verifica-se, contudo, que a lei e o projeto deixam de mencionar um
Município vizinho dos demais e que se coloca entre Confins e Belo
Horizonte: o de São José da Lapa, localizado a menos de 13
quilômetros da Capital, com mais de quinze mil habitantes, sendo que
cerca de nove mil encontram-se na área urbana. Parece-nos
adequado incluir tal Município entre os que são expressamente
mencionados na norma, em virtude de sua localização no contexto da
região a que se refere a lei que se pretende alterar.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 1.397/2007 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 2000, a que
se refere o art. 1º do projeto, o Município de São José da Lapa.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges, relator - Ronaldo

Magalhães - Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 985/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 985/2007, de autoria do Deputad o Vanderlei

Miranda, que declara de utilidade pública a Associação de Inserção
Social para Ex-Dependentes Químicos Vaso Novo - Aisvan -, com
sede no Município de Contagem, 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° 985/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Inserção Social para

Ex-Dependentes Químicos Vaso Novo - Aisvan -, 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 de

Inserção Social para Ex-Dependentes Químicos Vaso Novo - Aisvan -,
com sede no Município de Contagem.

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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.277/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.277/2007, de autoria da Deput ada Ana Maria
Resende, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Barreirinho - CDC - na localidade de
Barreirinho, com sede no Município de Monte Azul, 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° 1.277/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Barreirinho - CDC -, com sede no Município de Monte
Azul.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho de
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Desenvolvimento Comunitário de Barreirinho - CDC -, com sede no
Município de Monte Azul.

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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.457/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.457/2007, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública o Clube da Terceira Idade -
Grupo Reviver -, 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° 1.457/2007
Declara de utilidade pública o Clube da Terceira Idade - Grupo

Reviver -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be da Terceira

Idade - Grupo Reviver -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.473/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.473/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino - Aciaof -, com sede no
Município de Ouro Fino, foi aprovado em turno único, na forma
original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.473/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Ouro Fino - Aciaof -, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial,

Industrial e Agrícola de Ouro Fino - Aciaof -, com sede no Município
de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.475/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.475/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,

que declara de utilidade pública a Creche Criança Sorriso - CCS -,
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° 1.475/2007
Declara de utilidade pública a Creche Criança Sorriso - CCS -, com

sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica  declarada de utilidade pública a Cr eche Criança

Sorriso - CCS -, com sede no Município de Governador Valadares.
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
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Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.485/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.485/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que declara de utilidade pública o Abrigo dos Velhos Desamparados
João Pedro Valadão, com sede no Município de Canápolis, 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° 1.485/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo dos Velhos Desamparados

João Pedro Valadão, com sede no Município de Canápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abr igo dos Velhos

Desamparados João Pedro Valadão, com sede no Município de
Canápolis.

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°

1.506/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.506/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Povoado de Itatiaia, com sede no Município de Ouro Branco, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.506/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Povoado

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

Moradores do Povoado de Itatiaia, com sede no Município de Ouro
Branco.

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°

1.508/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.508/2007, de autoria do Deput ado Sávio Souza
Cruz, que declara de utilidade pública a Associação Tudo em Duas
Rodas, 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° 1.508/2007
Declara de utilidade pública a Associação Tudo em Duas Rodas,

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 Tudo em

Duas Rodas, com sede no Município de Muzambinho.
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°

1.528/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.528/2007, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Sapezal, com sede 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° 1.528/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Sapezal,

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

Comunitária do Sapezal, com sede no Município de Unaí.
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°

1.531/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.531/2007, de autoria do Deput ado Carlin
Moura, que declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de
Contagem, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.531/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 31/10/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Elza

Maria de Assis Moreira Lima, ocorrido no dia 26/10/2007, no
Arquipélago de Fernando de Noronha. (- 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 Associação dos Exatores do Estado de

Minas Gerais - Asseminas - por seus 55 anos de fundação
(Requerimento nº 1.238/2007, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com o Abrigo Santa Helena de Juiz de Fora por
seus 92 anos de fundação (Requerimento nº 1.248/2007, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com a Obra Unida Lar São Vicente de Paulo por
seus 27 anos de fundação (Requerimento nº 1.249/2007, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com o Sr. Francisco de Assis Figueiredo,
Desembargador do Tribunal de Justiça, por seus 41 anos de
magistratura (Requerimento nº 1.259/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Tribunal de Justiça Militar por seus 70
anos de criação (Requerimento nº 1.261/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

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
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pastas funcionais (Requerimento nº 1.269/2007, da Comissão de
Direitos Humanos);

de congratulações com o Sr. Paulo Sérgio Nonaka por sua eleição
para a Presidência  da  Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes - Abrasel-MG (Requerimento nº 1.279/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os professores da Superintendência
Regional de Ensino de Patrocínio pelo transcurso do Dia do Professor
(Requerimento nº 1.282/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com os professores da Superintendência
Regional de Ensino de Paracatu pelo transcurso do Dia do Professor
(Requerimento nº 1.283/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com os professores da Superintendência
Regional de Ensino de Januária pelo transcurso do Dia do Professor
(Requerimento nº 1.284/2007, do Deputado Deiró Marra);

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 (Requerimento nº
1.286/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de apoio ao Projeto de Lei Federal nº 1.057/2007, do Deputado
Federal Henrique Afonso, que dispõe sobre a garantia dos direitos
fundamentais das crianças indígenas (Requerimento nº 1.289/2007,
do Deputado Vanderlei Miranda e outros);

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 de Direitos Humanos (Requerimento nº 1.342/2007, da
Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis que menciona pela participação em
operação, realizada em 16/10/2007, que levou à prisão do Sarg. PM
Nilton José da Silva Ribeiro e de mais quatro pessoas, por tráfico de
drogas (Requerimento nº 1.366/2007, da Comissão de Segurança
Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona pela participação
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em operação, realizada em 14/10/2007, que levou à prisão de Roberto
Junio Bertoldo (Requerimento nº 1.367/2007, da Comissão de
Segurança Pública);

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 (Requerimento nº
1.368/2007, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona pela participação
em operação, realizada em 15/10/2007, que levou à prisão de quatro
homens e à apreensão de uma menor, acusados de integrar quadrilha
de roubo de cargas e tráfico de drogas no Bairro Tupi (Requerimento
nº 1.369/2007, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao jornalista Thiago Herdy pela matéria “Delinqüentes -
Acima da Lei”, veiculada no “Estado de Minas” de 14/10/2007
(Requerimento nº 1.370/2007, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2007
Presidência dos Deputados José Henrique, Dinis Pinheiro e Fábio

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios nºs 8, 9 e 10/2007
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 1.760 e 1.761/2007 e o Projeto
de Lei Complementar nº 34/2007, respectivamente), do Presidente do
Tribunal de Contas - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.762 a 1.769/2007
- Requerimentos nºs 1.405 a 1.432/2007 - Proposições Não
Recebidas: Requerimento do Deputado Doutor Viana -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de
Administração Pública, de Turismo, do Trabalho e de Assuntos
Municipais e dos Deputados Tiago Ulisses e Alencar da Silveira Jr. -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Weliton Prado, Getúlio
Neiva, Roberto Carvalho; registro de presença; discurso do Deputado
Carlos Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Délio Malheiros
- Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João
Leite - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
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Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

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

OFÍCIO Nº 8/2007
Belo Horizonte, 1º de novembro de 2007.
Exmo. Sr. Presidente,
Submeto à aprovação dessa augusta Assembléia Legislativa, com

fulcro nos arts. 66, II, e 77, § 3º, II, da Constituição Estadual, o anexo
projeto de lei, que dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

O projeto visa alterar o Quadro de cargos deste Tribunal com o fim
de atender, notadamente, à necessidade de implantação da nova
sistemática de funcionamento dos órgãos do Tribunal, em decorrência
da Emenda à Constituição Mineira nº 78, publicada em 6 de outubro
de 2007.

Certo da colaboração de V. Exa., renovo a expressão de meu
apreço.

Conselheiro Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais.

Justificativa
O projeto de lei ora encaminhado a essa augusta Assembléia

Legislativa visa à alteração do Quadro de Cargos dos Serviços
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Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Ressalta-se que a proposta pretende a adequação do quadro de
pessoal à necessidade de implantação da nova sistemática de
funcionamento dos órgãos do Tribunal, notadamente das Câmaras, as
quais passaram a ter novas competências em decorrência da Emenda
à Constituição Mineira nº 78, publicada em 6 de outubro de 2007.

É de ser relevado que o objetivo primordial é o aprimoramento da
função de controle externo, buscando a maior eficácia da atuação
desta Corte de Contas na defesa do interesse da sociedade.

Importa registrar que as despesas decorrentes da aprovação deste
projeto de lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias já
consignadas no orçamento do Tribunal, não sendo necessária
suplementação orçamentária.

Diante dessas considerações, solicitamos aos nobres parlamentares
a aprovação deste projeto de lei.

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 1º de novembro de
2007.

Conselheiro Elmo Braz, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.760/2007

Dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços Auxiliares da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Ficam criados, na Secretaria do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, 15 (quinze) cargos de provimento efetivo de
Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Informática,
código TC-NS-13; 10 cargos de provimento efetivo de Oficial do
Tribunal de Contas, especialidade Auxiliar de Informática, TC-SG-10,
9 (nove) cargos de provimento em comissão, de recrutamento restrito
a servidores efetivos do Tribunal, de Coordenador de Área, código
TC-CS-01, 4 (quatro) cargos de provimento em comissão, de
recrutamento restrito a servidores efetivos do Tribunal, de Assessor IV
e 1 (um) cargo de provimento em comissão, de recrutamento restrito a
servidores efetivos do Tribunal, de Diretor III, código TC-DAS-02.

Art. 2º - O cargo de Diretor-Tesoureiro, código TC-DAS-04, cuja
denominação foi criada pelo art. 11, § 1º, da Lei nº 12.974, de 28 de
julho de 1998, passa a ter a denominação de Diretor Adjunto, código
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TC-DAS-03.
Art. 3º - O Quadro A do Anexo I da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro

de 2000, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.
Art. 4º - O item I - Quadro Específico de Provimento em Comissão -

do Anexo I da Lei nº 12.974, de 28 de julho de 1998, passa a vigorar
na forma do Anexo II desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o art. 3º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo I - Quadro A - (a que se refere o
"caput" do art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000) - foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 6.11.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)

  * -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº
12.974, de 28 de junho de 1998) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6.11.2007.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 9/2007

 Belo Horizonte, 1º de novembro de 2007.
Exmo. Sr. Presidente,
Submeto à aprovação dessa augusta Assembléia Legislativa, com

fulcro nos arts. 66, II e 77, § 3º, II, da Constituição Estadual, o anexo
projeto de lei, que propõe alterações na carreira dos servidores do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A proposição visa ampliar a carreira dos servidores desta Casa, a
exemplo de medidas já adotadas no âmbito de outros órgãos do
Estado de Minas Gerais, conforme se depreende das Leis nº
16.180/06, nº 16.645/07 e nº 16.833/07, que reestruturam as carreiras
do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e dessa Assembléia
Legislativa, respectivamente.

Certo da colaboração de V.Exa., renovo a expressão de meu



363

apreço.
Conselheiro Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais.
Justificativa

O projeto de lei ora encaminhado a augusta Assembléia Legislativa
visa, principalmente, estender aos servidores desta Corte de Contas
medida já adotada no âmbito de outros Órgãos do Estado, conforme
se depreende das Leis nº 16.645/07 (Tribunal de Justiça) e nº
16.833/07 (Assembléia Legislativa).

Ressalta-se que para a elaboração do presente projeto foram
observados os limites de despesa de pessoal determinados pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, no âmbito do Poder Legislativo, em
consonância com o art. 20, II “a” da LC 101/00, ou seja, respeitando o
índice de 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida,
consideradas as despesas com ativos, inativos e pensionistas.

O suporte orçamentário necessário para acobertar as despesas
oriundas deste projeto será respaldado, em parte, pelo orçamento já
pactuado para viger no exercício de 2008, e o restante dependerá da
aprovação de crédito suplementar, em observância aos limites
estipulados pela LRF.

Entendemos ser a proposta uma medida de justiça com os
servidores desta Corte, que contribuem no exercício das atividades de
fiscalização de forma responsável e eficiente, cujo empenho tem
colaborado para que, no âmbito interno, esta Casa esteja
conseguindo, a cada ano, aprimorar a sua política de redução de
gastos, com a aplicação criteriosa de seus recursos, ao lado da
modernização e da racionalização dos serviços administrativos, sem
prejuízo da qualidade e eficácia nos trabalhos.

Diante dessas considerações, solicitamos aos nobres parlamentares
a aprovação deste projeto de lei.

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 1º de novembro de
2007.

Conselheiro Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas.
* -  A tabela referente ao "Governo Estadual - Poder Legislativo -

Comparativo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais -
Assembléia Legislativa - Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo
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da  Despesa com Pessoal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social - Janeiro/2008 a Dezembro/2008 - RGF - Anexo I (LRF, art. 55,
inciso I, alínea “a”) - (Portaria STN nº R$632, de 30/08/2006)” foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 6.11.2007.

* -  A tabela referente a “Estimativa de Impacto Financeiro” foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 6.11.2007.
(1) Os padrões utilizados na estimativa foram: TC-57 para os cargos de
Analista de Registros Funcionais, Assistente Administrativo de
Gabinete, Secretário da Revista do TCMG e Supervisor V; TC-77 para
os cargos de Assessor de Comunicação Social, Assessor de
Manutenção, Coordenador de Área e Coordenador de Segurança; TC-
81 para os cargos de Diretor Adjunto, Diretor Adjunto de Informática e
Diretor Tesoureiro; TC-89 para os cargos de Assessor do Presidente,
Assessor IV, Chefe de Gabinete de Conselheiro, Chefe de Gabinete
do
   Presidente, Diretor da Escola de Contas, Diretor de Informática e
Diretor III; e TC-93 para o cargo de Diretor Geral.
(2) Impacto relativo à concessão linear de 4 padrões de vencimento.
Obs.: Foi observado o enquadramento do servidor na classe (padrão
inicial e padrão final).
(4) O "Impacto Anual" é igual aos "Vencimentos" multiplicados por
13,33 mais a "Contribuição Patronal" multiplicada por 13 para os
servidores ativos e igual aos "Proventos" multiplicados por 13 para os
servidores inativos.
O impacto deste projeto de lei representa um aumento de 5,9% em
relação ao valor da Proposta Orçamentária de 2008. A suplementação
necessária será de apenas R$15.000.000,00, em razão da existência,
no orçamento pactuado para o exercício de 2008, de recursos da
ordem de R$9.560.550,00, que serão destinados para absorver parte
deste impacto.
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 30 de outubro de
2007.

PROJETO DE LEI Nº 1.761/2007
Dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços Auxiliares da

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.
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Art. 1º - Os quadros constantes nos Anexos II e III da Lei nº 13.770,
de 6 de dezembro de 2000, com a forma dada pelo Anexo I da Lei nº
15.783, de 26 de outubro de 2005, passam a vigorar na forma do
Anexo I desta Lei.

Art. 2º - Os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 6º da Lei nº 13.770, de 6 de
dezembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
excluídos os §§ 7º e 8º do mesmo artigo:

“Art. 6º - ..............................
(...)
§ 3º - Promoção vertical é a passagem do servidor à classe

subseqüente na carreira, mediante avaliação de capacitação
profissional e cumprimento dos requisitos previstos em resolução do
Tribunal de Contas.

§ 4º - Na promoção vertical, serão observados os seguintes
posicionamentos:

I - a partir do padrão TC-35 da classe E da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe D da mesma
carreira;

II - a partir do padrão TC-46 da classe D da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe C da mesma
carreira;

III - a partir do padrão TC-51 da classe C da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira;

IV - a partir do padrão TC-52 da classe D da carreira de Oficial do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe C da mesma
carreira;

V - a partir do padrão TC-60 da classe C da carreira de Oficial do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira;

VI - a partir do padrão TC-64 da classe C da carreira de Técnico do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira.

§ 5º - O posicionamento no novo padrão da classe subseqüente dar-
se-á a partir da data do requerimento de promoção vertical, dirigido ao
Presidente do Tribunal de Contas, desde que preenchidos os
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requisitos previstos em lei e em resolução do Tribunal.
§ 6º - A contagem dos interstícios temporais mencionados neste

artigo não é interrompida com a mudança de classe.”.
Art. 3º - O art. 7º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, passa

a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º - Poderão ser promovidos por merecimento à classe A,

mediante opção expressa dirigida ao Presidente do Tribunal de
Contas:

I - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo detentor de
título declaratório de apostila de direito obtido nos termos da Lei nº
9.532, de 30 de dezembro de 1987, da Emenda à Constituição
Estadual nº 57, de 15 de julho de 2003, e da Lei nº 14.984, de 14 de
janeiro de 2004;

II - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo posicionado
no último padrão da classe B da carreira do respectivo cargo.

§ 1º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo detentor de título declaratório de apostila
integral dar-se-á em padrão correspondente ao da apostila de direito.

§ 2º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo detentor de título declaratório de apostila
proporcional dar-se-á em padrão imediatamente superior à soma do
vencimento e da vantagem recebida a título de apostilamento, caso
não haja padrão correspondente ao resultado dessa soma.

§ 3º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo, posicionado no último padrão da classe B da
carreira do respectivo cargo, dar-se-á no primeiro padrão acima
daquele por ele ocupado na classe B pelo prazo mínimo de 365 dias.

Art. 4º - São requisitos para o ingresso e o desenvolvimento na
classe A, além daqueles previstos em Resolução do Tribunal de
Contas:

I - possuir o servidor 25 (vinte e cinco) anos de exercício em cargo
de provimento efetivo no Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais;

II - ser detentor de, pelo menos, dois títulos de pós-graduação
obtidos em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, quer
sejam de especialização “lato sensu", “strictu sensu”, mestrado,
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doutorado ou pós-doutorado, nas áreas de Direito, Ciências
Contábeis, Ciências Atuariais, Administração Pública, Ciências
Econômicas, Engenharia, Medicina e Biblioteconomia.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo ao servidor
detentor de título declaratório de apostila de direito obtido nos termos
da Lei n 9.532, de 30 de dezembro de 1987, da Emenda à
Constituição Estadual nº 57, de 15 de julho de 2003, e da Lei nº
14.984, de 14 de janeiro de 2004, desde que esteja posicionado na
classe A até 60 (sessenta) dias após a entrada em vigor desta lei.

Art. 5º - Fica assegurada ao servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo das carreiras do Tribunal de Contas a elevação de
4 (quatro) padrões, observado o atendimento pelo servidor dos
requisitos para promoção vertical, caso ocorra, com o novo
posicionamento, mudança de classe na respectiva carreira.

Art. 6º - Ao servidor que já tiver obtido promoção vertical e que, após
a aplicação do disposto no art. 5º desta lei, ficar posicionado em
padrão incompatível com a sua classe, em razão da alteração dos
padrões prevista nos Anexos II e III da Lei nº 13.770, de 6 de
dezembro de 2000, com a redação dada por esta lei, será assegurado
o primeiro padrão da última classe em que ingressou mediante
processo classificatório.

Art. 7º - O disposto nos arts. 5º e 6º desta lei não se aplica ao
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo posicionado na
classe A.

Art. 8º - Ficam incluídos na tabela de vencimentos dos servidores a
que se refere o art. 9º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, os
seguintes padrões e índices: TC-88: 17,2609; TC-89: 17,9443; TC-90:
18,6547; TC-91: 19,3932; TC-92: 20,1610; e TC-93: 20,9592.

Art. 9º - A correspondência entre os padrões de vencimentos dos
cargos constantes do Quadro Específico de Provimento em Comissão,
a que se refere o Anexo II da Lei nº 15.783, de 26 de outubro de 2005,
vigentes até a data da publicação desta lei e os resultantes desta lei é
a definida no Anexo II, com exceção do padrão referente ao cargo de
Diretor-Geral, código TC-DAS-01, que passa a ser TC-93.

Art. 10 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão
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poderá optar:
I - pelo vencimento do cargo de provimento em comissão;
II - pela remuneração de seu cargo de Agente do Tribunal de

Contas, classes E, D, C e B, Oficial do Tribunal de Contas, classes D,
C e B, e Técnico do Tribunal de Contas, classes C e B, acrescida de
30% (trinta por cento) do vencimento do cargo de provimento em
comissão que ocupar.

§ 1º - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso II
do “caput” deste artigo não se incorporará à remuneração do servidor
nem servirá de base para o cálculo de qualquer outra vantagem, salvo
a decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de
junho de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias
regulamentares.

Art. 11 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das classificações orçamentárias.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº, de de de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 1º da Lei nº
13.770, de 6 de dezembro de 2000) - Secretaria do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais - Quadro Específico de Provimento
Efetivo foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.11.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o § 1º do art. 1º
da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000) - Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais - Quadro Suplementar foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 6.11.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 9º da Lei
n.xx, de xx de xx de 2007) -  Correspondência entre os Padrões de
Vencimentos dos Cargos Constantes no Quadro Específico de
Provimento em Comissão, a que se Refere o Anexo II da Lei nº
15.783, de 26 de outubro de 2005 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6.11.2007.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Administração
Pública e Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 10

Belo Horizonte, 1º de novembro de 2007.
Exmo. Sr. Presidente,
Submeto à aprovação dessa augusta Assembléia Legislativa, com

fulcro no art. 65, § 2º, IV, da Constituição Estadual, o anexo projeto de
lei complementar, acompanhado da devida justificativa, o qual trata da
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O projeto de lei complementar visa adequar o funcionamento do
Tribunal de Contas do Estado no que pertine às práticas e
procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas da União, buscando
dar maior celeridade à tramitação dos processos e, com isso, alcançar
a eficiência desejada para o fiel cumprimento de sua missão
constitucional.

Certo da colaboração de V.Exa., renovo a expressão de meu
apreço.

Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Justificativa
O Projeto de Lei Orgânica ora encaminhado a essa augusta

Assembléia Legislativa tem por objetivo contribuir para o
aprimoramento dos resultados institucionais e conferir maior
celeridade à tramitação processual no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais.

Observe-se que as transformações no ordenamento jurídico e o
elevado número de jurisdicionados repercutem diretamente no
desempenho institucional, o que requer um esforço contínuo no
sentido de serem aprimorados os procedimentos de trabalho, os
métodos e técnicas de fiscalização, bem como os instrumentos
normativos disciplinadores do processo.

Assim, considerando que a tempestividade do controle é condição
para sua efetividade, estabeleceu-se, como uma das ações
estratégicas prioritárias desta Corte de Contas, a de reformular o rito
processual, com vistas a racionalizar a análise, a tramitação e a
apreciação de matérias de sua competência.

Ressalte-se que, além de regulamentar a nova sistemática de
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funcionamento das Câmaras do Tribunal, implementada por meio da
Emenda à Constituição Mineira nº 78, publicada em 6/10/2007, o
presente Projeto busca aperfeiçoar os instrumentos de controle e de
responsabilização dos gestores de recursos públicos estaduais e
municipais.

Diante destas considerações, solicitamos aos nobres parlamentares
a aprovação deste Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2007
Dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras

providências.
TÍTULO I

DO TRIBUNAL DE CONTAS
CAPÍTULO I

DA JURISDIÇÃO E DA COMPETÊNCIA
Art. 1º - O Tribunal de Contas, órgão de controle externo da gestão

dos recursos públicos estaduais e municipais, presta auxílio ao Poder
Legislativo, tem sede na Capital e jurisdição própria e privativa sobre
as matérias e pessoas sujeitas a sua competência, nos termos da
Constituição da República e Constituição do Estado de Minas Gerais e
desta Lei.

Parágrafo único - O controle externo de que trata o “caput” deste
artigo compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial e abrange os aspectos de legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade de atos que gerem
receita ou despesa pública.

Art. 2º - Sujeitam-se à jurisdição do Tribunal:
I - qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores
públicos estaduais ou municipais, ou pelos quais responda o Estado
ou Município;

II - qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
assuma, em nome do Estado ou de Município ou da respectiva
administração indireta, obrigações de natureza pecuniária;

III - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano a erário estadual ou municipal;

IV - aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam
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sujeitos a sua fiscalização por expressa disposição de lei;
V - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos

repassados pelo Estado ou por Município, mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres;

VI - os responsáveis por entidades dotadas de personalidade
jurídica de direito privado que recebam contribuições parafiscais e
prestem serviço de interesse público ou social;

VII - os dirigentes ou liquidantes das empresas encampadas ou sob
intervenção, ou que, de qualquer modo, venham a integrar, provisória
ou permanentemente, o patrimônio do Estado, do Município ou de
outra entidade pública estadual ou municipal;

VIII - os sucessores dos administradores e responsáveis a que se
refere este artigo, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos
termos do art. 5º, inciso XLV, da Constituição da República.

Art. 3º - Compete ao Tribunal de Contas:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do

Estado e sobre elas emitir parecer prévio em 60 (sessenta) dias
contados do seu recebimento;

II - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos e sobre
elas emitir parecer prévio em 360 (trezentos e sessenta) dias
contados do seu recebimento;

III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiro, bens ou valores públicos, de órgão de qualquer dos Poderes
ou de entidade da administração indireta;

IV - fiscalizar a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de atos de gestão da receita e da despesa públicas,
assim como os de que resultem nascimento ou extinção de direito ou
obrigação;

V - avaliar a fidelidade funcional do agente responsável por bens ou
valores públicos;

VI - verificar o cumprimento de programa de trabalho expresso em
termos monetários, a realização de obra, a prestação de serviço e a
execução orçamentária de propostas priorizadas em audiências
públicas;

VII - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao
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Estado ou a Município;
VIII - promover a tomada das contas devidas ao Tribunal para fins

de julgamento, nos casos em que estas não tenham sido prestadas no
prazo legal;

IX - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, pelas administrações direta e
indireta, dos Poderes do Estado e do Município, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão;

X - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de
concessão de aposentadoria, reforma e pensão, de servidores da
administração direta e indireta dos Poderes do Estado e dos
Municípios, ressalvadas as melhorias posteriores que não tenham
alterado o fundamento legal do ato concessório;

XI - realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da Assembléia
Legislativa, de Câmara Municipal ou de Comissão de qualquer dessas
Casas, inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial em unidades das
administrações direta e indireta dos Poderes do Estado ou do
Município;

XII - emitir parecer, quando solicitado pela Assembléia Legislativa ou
Câmara Municipal, sobre empréstimo e operação de crédito que o
Estado ou Município realizem e fiscalizar a aplicação dos recursos
deles resultantes;

XIII - emitir parecer em consulta sobre matéria de sua competência,
na forma estabelecida no Regimento Interno;

XIV - fiscalizar as contas das empresas, incluídas as supranacionais,
de cujo capital social o Estado ou o Município participem de forma
direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo ou de tratado;

XV - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ou
recebidos pelo Estado ou pelo Município, por força de convênio,
acordo, ajuste ou instrumento congênere;

XVI - prestar as informações solicitadas por, no mínimo, 1/3 (um
terço) dos membros do Poder Legislativo Estadual ou Municipal, ou
por comissão sua, sobre assunto de fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre os resultados de
auditoria e inspeção realizadas nas unidades dos Poderes ou entidade
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da respectiva administração indireta;
XVII - aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou

irregularidade de contas, as sanções previstas em lei;
XVIII - fiscalizar os procedimentos licitatórios, de modo especial os

editais, as atas de julgamento e os contratos celebrados;
XIX - fiscalizar contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere

que envolva a concessão, a cessão, a doação ou a permissão de
qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do
Estado ou do Município;

XX - estabelecer prazo para que dirigente do órgão ou entidade
tome as providências necessárias ao cumprimento da lei, se apurada
ilegalidade;

XXI - sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado e
comunicar a decisão à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal;

XXII - representar ao Poder competente sobre irregularidade ou
abuso apurado, indicando o ato inquinado e definindo
responsabilidades;

XXIII - acompanhar e fiscalizar a aplicação das disponibilidades de
caixa do Tesouro Público no mercado financeiro nacional de títulos
públicos e privados de renda fixa, e sobre ela emitir parecer para a
apreciação do Poder Legislativo;

XXIV - fiscalizar a atuação de dirigentes e liquidantes das entidades
encampadas pelo Estado ou pelo Município, das entidades
submetidas à intervenção destes e das que, de qualquer modo,
venham a integrar em caráter provisório ou permanente o seu
patrimônio;

XXV - fiscalizar a aplicação de recursos públicos estaduais ou
municipais repassados a entidades dotadas de personalidade jurídica
de direito privado;

XXVI - verificar a legalidade de fianças e demais garantias
contratuais;

XXVII - determinar averbação de apostilas, títulos declaratórios de
direito ou de quaisquer outros atos que modifiquem assentamentos
feitos em razão dos incisos IX e X deste artigo;

XXVIII - corrigir erros ou enganos materiais de cálculos em parcelas
ou somas de quaisquer atos;
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XXIX - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma
prevista nesta lei;

XXX - decidir sobre a sustação da execução de contrato, no caso de
não se efetivar, em 90 (noventa) dias, a medida prevista no § 1º do
art. 76 da Constituição do Estado;

XXXI - expedir atos normativos sobre matéria de sua competência,
no exercício do poder regulamentar;

XXXII - fiscalizar a observância, para cada conta de recurso, da
ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos das obrigações
relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e
prestação de serviços, efetuados pelas administrações públicas
estadual e municipal;

XXXIII - fiscalizar os procedimentos de seleção de pessoal, de modo
especial os editais de concurso público e as atas de julgamento.

§ 1º - A resposta à consulta a que se refere o inciso XIII deste artigo
tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do
fato ou caso concreto.

§ 2º - Para o exercício de sua competência o Tribunal poderá
requisitar a órgãos e entidades estaduais a prestação de serviços
técnicos especializados, bem como valer-se de certificado de auditoria
passado por profissional ou entidade habilitados na forma da lei e de
notória idoneidade técnica.

§ 3º - Serão encaminhados, em cada exercício, o rol dos
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, e outros
documentos ou informações que considerar necessários, na forma
estabelecida em atos normativos do Tribunal.

§ 4º - O Tribunal poderá solicitar ao Secretário de Estado ou de
Município, ao supervisor da área ou à autoridade de nível hierárquico
equivalente outros elementos indispensáveis ao exercício de sua
competência.

Art. 4º - Compete privativamente ao Tribunal:
I - eleger o seu Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor;
II - elaborar e alterar seu Regimento Interno;
III - submeter à Assembléia Legislativa projeto de lei relativo à

criação, transformação e extinção de cargos e à fixação dos
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vencimentos dos seus servidores;
IV - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros;
V - determinar a realização de concursos públicos para provimento

dos cargos de Auditor, de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal e daqueles que compõem seu quadro de pessoal, julgando e
homologando seus resultados;

VI - elaborar sua proposta orçamentária, observados os limites
fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

VII - fixar diárias de viagens de membros e servidores do seu
quadro;

VIII - apresentar sua prestação de contas anual à Assembléia
Legislativa, acompanhada do relatório de controle interno;

IX - enviar à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente,
relatório das suas atividades;

X - divulgar, no Órgão Oficial do Estado e por meio eletrônico os
demonstrativos de sua despesa, nos termos do § 3º, do art. 73, da
Constituição do Estado.

XI - organizar e submeter ao Governador do Estado lista tríplice para
provimento de cargo de Conselheiro, com relação às vagas a serem
preenchidas, alternadamente, por Auditor e Procurador do Ministério
Público junto ao Tribunal.

Parágrafo único - O Tribunal deverá observar fielmente os princípios
e normas relativas ao controle interno no âmbito da sua gestão
administrativa financeira, operacional e patrimonial.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO

Art. 5º - O Tribunal compõe-se de 7 (sete) Conselheiros nomeados
em conformidade com a Constituição do Estado.

Parágrafo único - Integram a estrutura organizacional do Tribunal a
Auditoria, o Ministério Público junto ao Tribunal, o Tribunal Pleno, as
Câmaras, a Presidência, a Vice-Presidência, a Corregedoria, a
Ouvidoria, a Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo
e os Serviços Auxiliares.

Art. 6º - Os serviços auxiliares terão as atribuições e especificações
disciplinadas em resolução do Tribunal.

Parágrafo único - Para auxiliar o desempenho de suas funções,
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poderão ser instaladas unidades regionais do Tribunal em cada uma
das macrorregiões do Estado.

Art. 7º - Os Conselheiros do Tribunal serão nomeados pelo Chefe do
Poder Executivo Estadual, dentre brasileiros que satisfaçam os
seguintes requisitos:

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade;

II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e

financeiros ou de administração pública; e
IV - mais de 10 (dez) anos de exercício de função ou de efetiva

atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no
inciso anterior.

Art. 8º - Os Conselheiros serão escolhidos:
I - três pelo Governador do Estado, com a aprovação da Assembléia

Legislativa, sendo:
a) um, dentre Auditores indicados em lista tríplice, segundo os

critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente;
b) um, dentre Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal

indicados em lista tríplice, segundo os critérios estabelecidos na
alínea anterior;

c) um de sua livre nomeação;
II - quatro pela Assembléia Legislativa.
Art. 9º - É vedado aos Conselheiros e aos Auditores:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,

salvo uma de magistério;
II - exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil,

associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem remuneração;

III - exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de
controle da administração direta ou indireta, ou em concessionárias de
serviço público;

IV - exercer profissão liberal, emprego particular, comércio ou
participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista
sem ingerência;

V - celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa
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pública, sociedade de economia mista, fundação, sociedade instituída
e mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço
público, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para
todo e qualquer contratante;

VI - dedicar-se à atividade político-partidária;
VII - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,

antes de decorridos 3 (três) anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.

Art.10 - Não podem ocupar cargos de Conselheiro,
simultaneamente, parentes consangüíneos ou afins, na linha reta ou
na colateral, até o segundo grau.

Art. 11 - Os Conselheiros serão substituídos, no caso de vaga, faltas
ou quaisquer impedimentos, pelos Auditores, em regime de rodízio,
conforme parágrafo único do art. 265 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - Nas substituições, os Auditores terão os
vencimentos dos Conselheiros, salvo se convocados apenas para
completar o “quorum” necessário à realização das sessões.

Art. 12 - Os Conselheiros terão as mesmas garantias, direitos,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art. 13 - O Tribunal elegerá, bienalmente, por maioria absoluta, o
Presidente, o Vice-Presidente, o Corregedor e o Ouvidor, sendo
vedada a recondução.

Parágrafo único - A eleição a que se refere o “caput” deste artigo
ocorrerá na última sessão plenária do biênio, sendo que dela
participarão somente os Conselheiros efetivos, ainda que em gozo de
férias ou licença.

Art. 14 - O Conselheiro, no exercício da Presidência do Tribunal, fará
jus à parcela de natureza indenizatória, de até 10% (dez por cento),
calculada sob o valor do subsídio.

Art. 15 - Nas faltas ou impedimentos, o Presidente será substituído
pelo Vice-Presidente e, na ausência ou no impedimento deste, pelo
Conselheiro mais antigo em exercício na função.

§ 1º - Em caso de vacância da Presidência ou da Vice-Presidência,
far-se-á nova eleição, salvo se a vaga ocorrer nos seis últimos meses
do biênio, caso em que as substituições se darão em conformidade
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com o disposto no “caput” deste artigo.
§ 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, o Conselheiro que assumir

a função nos últimos seis meses completará o tempo do mandato
interrompido, sem prejuízo de poder concorrer à eleição prevista no
“caput” deste artigo.

Art. 16 - O Conselheiro, o Auditor e o Procurador nomeados tomarão
posse no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato,
prorrogável por igual período.

Art. 17 - Os Conselheiros e os Auditores, após um ano de exercício,
terão direito a férias correspondentes, quanto a sua duração, às que a
Lei Orgânica da Magistratura Nacional assegura aos membros do
Poder Judiciário, na forma que dispuser o Regimento Interno do
Tribunal.

Art. 18 - A antiguidade no Tribunal será determinada:
I - pela posse;
II - pelo tempo de serviço público;
III - pela idade.

Seção I
Das competências do Presidente

Art. 19 - Compete ao Presidente, além de outras atribuições
previstas no Regimento Interno:

I - dirigir o Tribunal e seus serviços auxiliares;
II - determinar a realização de concursos públicos para provimento

dos cargos de Auditor, de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal e daqueles que compõem seu Quadro de Pessoal e
homologar os seus resultados;

III - dar posse aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do
Ministério Público junto ao Tribunal;

IV - dar posse e fixar a lotação dos servidores do quadro de pessoal
do Tribunal;

V - expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, demissão,
remoção, movimentação, disponibilidade, dispensa, aposentadoria,
atos de reconhecimento de direitos e vantagens e outros atos relativos
aos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal, nos termos da
legislação em vigor;

VI - aplicar aos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal as
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penalidades cabíveis decorrentes de processos administrativos
disciplinares;

VII - conceder férias, expedir atos de reconhecimento de direitos e
vantagens, e conceder licença, por prazo não excedente a 1 (um) ano,
aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público
junto ao Tribunal, nos termos e casos previstos em lei;

VIII - expedir ato de nomeação e de exoneração de ocupante de
cargo de provimento em comissão;

IX - conceder licença, férias e outros afastamentos legais aos
detentores de cargo em comissão e nomear os respectivos
substitutos;

X - disponibilizar servidores a outro órgão, nos termos da legislação
em vigor;

XI - autorizar que servidor do Tribunal se ausente do país, com ou
sem vencimento;

XII - convocar e presidir as sessões do Tribunal Pleno;
XIII - relatar a suspeição oposta a Conselheiro e a Auditor;
XIV - votar em enunciados de súmula, uniformização de

jurisprudência, consulta, prejulgados, projetos de atos normativos,
bem como para completar o “quorum”;

XV - proferir voto de desempate, salvo se houver votado para
completar o “quorum”;

XVI - designar intérprete, quando necessário;
XVII - comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil as faltas

cometidas por patronos das partes, sem prejuízo das penas de
advertência e afastamento do recinto;

XVIII - mandar riscar expressões consideradas injuriosas às partes
em processos de seu conhecimento ou devolver peças em que se
tenha feito crítica desrespeitosa às autoridades, a membros ou a
servidores do Tribunal;

XIX - remeter ao Poder Legislativo processo referente a contrato
impugnado pelo Tribunal;

XX - encaminhar ao Poder competente a proposta orçamentária do
Tribunal, diretamente ou mediante delegação;

XXI - requisitar os recursos financeiros correspondentes aos créditos
orçamentários, compreendidos os créditos suplementares e especiais
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destinados ao Tribunal, que lhe serão entregues em duodécimos até o
dia 20 (vinte) de cada mês;

XXII - submeter ao Tribunal Pleno as propostas relativas a projetos
de lei que devam ser encaminhadas ao Poder Legislativo;

XXIII - mandar coligir documentos e provas para verificação de crime
de responsabilidade decorrente de atos sujeitos à apreciação do
Tribunal;

XXIV - encaminhar representação ao Poder competente sobre
irregularidades e abusos verificados no exercício do controle externo;

XXV - decidir sobre requerimentos referentes a processos findos;
XXVI - determinar a adoção das medidas necessárias à restauração

ou à reconstituição de autos;
XXVII - ordenar a expedição de certidões de processos e

documentos que se encontrem no Tribunal, salvo os de caráter
sigiloso;

XXVIII - apresentar ao Tribunal Pleno a prestação de contas anual e
os relatórios de atividades, e encaminhá-los à Assembléia Legislativa;

XXIX - publicar o Relatório de Gestão Fiscal, exigido pelo art. 54 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

XXX - aprovar e dar cumprimento ao plano anual de fiscalização
elaborado pelas diretorias técnicas;

XXXI - presidir os procedimentos de distribuição e redistribuição de
processos e documentos;

XXXII - designar o Ouvidor, entre os membros ou servidores do
Tribunal;

XXXIII - constituir comissões e designar seus membros, exceto as
de sindicância;

XXXIV - elaborar a lista tríplice de Auditores, segundo o critério de
antiguidade, no caso de provimento de vaga de Conselheiro,
observado o disposto no art. 18 desta Lei;

XXXV - encaminhar ao Governador do Estado a lista tríplice de
Auditores e de Procuradores, alternadamente, para provimento de
vaga de Conselheiro, segundo o critério de antiguidade, observado o
disposto no art. 18 desta Lei;

XXXVI - decidir sobre conflitos de competência, ouvido o Tribunal
Pleno, se necessário;
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XXXVII - exercer o juízo de admissibilidade das representações e
das denúncias.

Parágrafo único - No caso de vaga de Conselheiro a ser preenchida,
segundo o critério de merecimento, o Presidente apresentará ao
Tribunal Pleno, alternadamente, os nomes dos Auditores e dos
Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal, que possuam os
requisitos constitucionais.

Seção II
Das competências do Vice-Presidente

Art. 20 - Compete ao Vice-Presidente, além de outras atribuições
previstas no Regimento Interno:

I - substituir o Presidente em seus impedimentos, ausências, férias
ou outro afastamento legal, exercendo as suas próprias funções,
cumulativamente;

II - relatar a suspeição oposta ao Presidente, quando não
reconhecida de ofício;

III - dirigir a “Revista do Tribunal de Contas” e designar Auditor para
exercer a função de Vice-Diretor;

IV - coordenar os trabalhos da comissão de jurisprudência e
súmulas.

Seção III
Das competências do Corregedor

Art. 21 - Compete ao Corregedor, além de outras atribuições
previstas no Regimento Interno:

I - orientar servidores do Tribunal para o fiel cumprimento dos
deveres e obrigações legais e regulamentares no exercício de suas
funções;

II - verificar a fiel execução das atividades e o cumprimento dos
deveres e das obrigações legais e regulamentares dos órgãos do
Tribunal, mediante realização de correições e solicitação de
informações;

III - instaurar e presidir processo administrativo disciplinar
envolvendo membros, desde que autorizado pelo Tribunal Pleno, ou
servidores do Tribunal, bem como a sindicância que o preceder, se for
o caso;

IV - designar os membros das comissões de sindicância e de
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processo administrativo disciplinar e propor à Presidência a aplicação
das penalidades e medidas corretivas cabíveis, na forma da lei;

V - relatar os processos de denúncias e representações relativas à
atuação de servidores do Tribunal;

VI - disponibilizar os dados, constantes dos relatórios estatísticos
relativos às atividades desenvolvidas pelo Tribunal.

Parágrafo único - O Corregedor apresentará ao Tribunal,
anualmente, relatório circunstanciado dos serviços realizados,
procedendo da mesma forma quando deixar o cargo.

CAPÍTULO III
DA OUVIDORIA

Art. 22 - Funcionará junto ao Tribunal uma Ouvidoria, presidida por
Conselheiro eleito bienalmente pelo Tribunal Pleno, com o objetivo de
receber sugestões e críticas sobre os serviços prestados pelo Tribunal
e propor à Presidência a adoção das medidas cabíveis.

Parágrafo único - O Ouvidor apresentará ao Tribunal, anualmente,
relatório circunstanciado dos serviços realizados, procedendo da
mesma forma quando deixar o cargo.

Art. 23 - O funcionamento da Ouvidoria será regulamentado em ato
normativo próprio.

CAPÍTULO IV
DA AUDITORIA

Art. 24 - Os Auditores, em número de 4 (quatro), serão nomeados
pelo Governador do Estado, dentre cidadãos brasileiros que sejam
detentores de diploma de curso superior, satisfaçam os requisitos
exigidos para o cargo de Conselheiro e tenham sido aprovados em
concurso público de provas e títulos, observada a ordem de
classificação.

Art. 25 - O Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz
de Direito da entrância mais elevada na organização judiciária do
Estado e, quando em substituição a Conselheiro, as mesmas
garantias e impedimentos deste.

Art. 26 - O Auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do
cargo quando o tiver efetivamente exercido no Tribunal por 5 (cinco)
anos, e cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo
exercício no serviço público.
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Art. 27 - Compete ao Auditor, além de outras atribuições previstas
no Regimento Interno:

I - substituir o Conselheiro nas suas faltas e impedimentos, quando
convocado pelo Presidente do Tribunal ou de suas Câmaras;

II - atuar junto à Câmara do Tribunal para a qual for designado em
caráter permanente, presidindo a instrução dos processos que lhe
forem distribuídos e relatando-os com proposta de voto, por escrito, a
ser apreciada pelos membros do respectivo colegiado;

III - emitir parecer conclusivo nos processos de consulta e de
prestação de contas do Governador, caso solicitado pelo Relator;

IV - desempenhar outras atribuições por determinação do Presidente
ou do Tribunal Pleno.

CAPÍTULO V
DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL

Art. 28 - O Ministério Público junto ao Tribunal compõe-se de 4
(quatro) Procuradores nomeados pelo Governador do Estado dentre
cidadãos brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos de idade, que sejam bacharéis em Direito com, no mínimo,
3 (três) anos de atividade jurídica.

Parágrafo único - Ao Ministério Público junto ao Tribunal aplicam-se
os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da
independência funcional.

Art. 29 - O ingresso na carreira far-se-á no cargo de Procurador,
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais,
em sua realização, e observada, nas nomeações, a ordem de
classificação.

Art. 30 - Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal
aplicam-se as disposições da Seção I do Capítulo IV do Título IV da
Constituição da República pertinentes a direitos, vedações e forma de
investidura e, subsidiariamente e no que couber, o disposto na Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na parte
relativa a direitos, garantias, prerrogativas, vedações e regime
disciplinar.

Art. 31 - O Governador do Estado escolherá o Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal dentre aqueles indicados em lista
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tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, e o
nomeará para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução.

§ 1º - O Procurador-Geral fará jus à parcela de natureza
indenizatória, de até 5% (cinco por cento), calculada sob o valor do
subsídio.

§ 2º - O Procurador-Geral será substituído por Procurador, em caso
de vacância do cargo e nas suas ausências e impedimentos por
motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, observada a
ordem de antigüidade, conforme o disposto no art. 18 desta Lei.

§ 3º - O Procurador, nas substituições a que se refere o parágrafo
anterior, terá direito, ainda que proporcional, ao acréscimo previsto no
§ 1º deste artigo.

Art. 32 - Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal, em sua
missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, além de outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:

I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o
Tribunal, as medidas de interesse da justiça, da Administração e do
erário;

II - comparecer às sessões do Pleno e das Câmaras e dizer de
direito, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à
decisão do Tribunal;

III - promover perante a Advocacia-Geral do Estado ou, conforme o
caso, perante as procuradorias dos Municípios, as medidas
necessárias à execução das decisões do Tribunal, remetendo-lhes a
documentação e as instruções necessárias;

IV - acompanhar a execução das decisões do Tribunal a que se
refere o inciso anterior;

V - adotar as medidas necessárias ao arresto dos bens dos
responsáveis julgados em débito, quando solicitado pelo Tribunal;

VI - acionar o Ministério Público para a adoção das medidas legais
no âmbito de sua competência e acompanhar as providências
porventura adotadas;

VII - representar ao Procurador-Geral de Justiça para ajuizamento
de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
estaduais e municipais em face da Constituição Estadual e ao
Procurador-Geral da República em face da Constituição Federal;
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VIII - interpor os recursos previstos nesta Lei.
§ 1º - Para o exercício da competência do inciso IV deste artigo, o

Ministério Público junto ao Tribunal deverá elaborar e apresentar ao
Tribunal relatórios periódicos de acompanhamento das decisões, na
forma estabelecida no Regimento Interno.

§ 2º - O disposto nos incisos III, V e VI são de competência do
Procurador-Geral e, por delegação, dos Procuradores.

CAPÍTULO VI
DA ESCOLA DE CONTAS

Art. 33 - A Escola de Contas destina-se a promover ações de
capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores do
Tribunal, bem como difundir conhecimentos aos gestores públicos, de
forma a contribuir para a efetividade do exercício do controle externo.

Parágrafo único - A Escola de Contas do Tribunal terá sua estrutura
e organização regulamentada em ato normativo próprio.

CAPÍTULO VII
DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

Seção I
Do Tribunal Pleno

Artigo 34 - O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos
Conselheiros.    

§ 1º - As sessões do Tribunal Pleno serão convocadas e dirigidas
pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos,
sucessivamente, pelo Vice-Presidente ou pelo Conselheiro mais
antigo no exercício da função.

§ 2º - É indispensável para o funcionamento do Tribunal Pleno o
“quorum” de, no mínimo, quatro Conselheiros efetivos.

Art. 35 - Compete ao Tribunal Pleno,  além de outras atribuições
previstas no Regimento Interno:

I - emitir parecer prévio sobre as contas prestadas pelo Governador
do Estado;

II - julgar as contas dos responsáveis pela Assembléia Legislativa,
Tribunal de Justiça e Ministério Público;

III - deliberar sobre licitações, de modo especial editais e atas de
julgamento, procedimentos de dispensa e inexigibilidade, bem como
sobre as contratações, nos casos em que o valor seja igual ou
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superior a 100 vezes o limite do art. 23, I, c, da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993;

IV - emitir parecer em consultas formuladas ao Tribunal;
V - emitir parecer, quando solicitado pela Assembléia Legislativa ou

por Câmara Municipal, sobre empréstimo e operação de crédito que o
Estado ou Município realize;

VI - deliberar acerca da realização de fiscalizações, no âmbito de
sua competência e decidir sobre os processos delas decorrentes;

VII - decidir sobre denúncia e representação em matéria de sua
competência;

VIII - decidir sobre recursos contra decisões adotadas pelo
Presidente em matéria administrativa;

IX - deliberar sobre prejulgados;
X - julgar exceção de suspeição ou de impedimento;
XI - expedir atos normativos, no exercício do poder regulamentar do

Tribunal;
XII - prestar informações ao Poder Legislativo do Estado e dos

Municípios, quando solicitadas, observado o disposto no inciso XVI do
art. 3º desta Lei;

XIII - aprovar os enunciados da súmula de jurisprudência e fixar a
orientação em casos de conflitos de decisão;

XIV - emitir o alerta nos termos no § 1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sobre matéria sujeita a
sua competência;

XV - fixar diárias de viagens dos servidores do Tribunal;
XVI - autorizar que se ausentem do país os Conselheiros, Auditores

e Procuradores, com direito ou não a vencimentos, conforme o caso;
XVII - representar ao Poder competente sobre irregularidades e

abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo
responsabilidades;

XVIII - deliberar sobre projeto de lei que o Tribunal deva encaminhar
ao Poder Legislativo;

XIX - eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor;
XX - sortear, na última sessão ordinária do Tribunal Pleno de cada

ano, o Conselheiro-Relator, o Revisor e o Auditor para o
acompanhamento da execução orçamentária das contas prestadas
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pelo Governador;
XXI - deliberar sobre a lista tríplice, no caso de vaga de Conselheiro

a ser provida por Auditor e Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal, observados, alternadamente, os critérios de antigüidade e
merecimento.

Seção II
Das Câmaras

Art. 36 - O Tribunal poderá ser dividido em Câmaras, mediante
deliberação da maioria de seus membros, as quais terão sua
presidência, composição, número e funcionamento regulamentados
pelo Regimento Interno.

Parágrafo único - A composição das Câmaras será renovada
periodicamente.

Art. 37 - Compete às Câmaras, além das atribuições estabelecidas
no Regimento Interno:

I - emitir parecer prévio sobre as contas prestadas, anualmente,
pelos Prefeitos Municipais;

II - julgar as contas prestadas, anualmente, pelos Presidentes de
Câmaras Municipais;

III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiro, bens ou valores públicos, bem como daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado
prejuízo ao erário, excetuadas as de competência do Tribunal Pleno;

IV - deliberar acerca dos atos de receita e despesa estaduais e
municipais;

V - emitir o alerta nos termos no § 1º do art. 59 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, sobre matéria sujeita a sua
competência;

VI - deliberar sobre licitações, de modo especial editais e atas de
julgamento, procedimentos de dispensa e inexigibilidade, bem como
sobre as contratações, excetuados os casos previstos no inciso III do
art. 35 desta Lei;

VII - fiscalizar o repasse e a aplicação de quaisquer recursos
referentes a convênios e instrumentos congêneres;

VIII - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, pela administração direta e
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indireta estadual e municipal, excluídas as nomeações para cargo de
provimento em comissão ou função de confiança;

IX - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de
concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas as
melhorias posteriores que não tenham alterado o fundamento legal do
ato concessório;

X - decidir sobre denúncia e representação, em matéria de sua
competência;

XI - deliberar acerca da realização de fiscalizações, no âmbito de
sua competência, e decidir sobre os processos delas decorrentes;

XII - deliberar sobre fiança e demais garantias contratuais;
XIII - deliberar sobre outras matérias não incluídas expressamente

na competência do Tribunal Pleno.
Art. 38 - Cada Câmara contará com apoio administrativo de

Secretaria, conforme estabelecido no Regimento Interno.
Subseção I

Da competência de Presidente de Câmara
Art. 39 - Compete ao Presidente de Câmara, além de relatar e de

votar os processos que lhe forem distribuídos e de desempenhar
outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno:

I - convocar e presidir as sessões da respectiva Câmara;
II - proferir votos em todos os processos submetidos à deliberação

da respectiva Câmara;
III - proclamar o resultado das votações;
IV - resolver questões de ordem;
V - convocar, se necessário, Auditor para substituir membro da

Câmara.
Parágrafo único - O impedimento ou suspeição do Presidente não

lhe retira a competência prevista no inciso III.
TÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE
CAPÍTULO I

DAS CONTAS DO GOVERNADOR E DO PREFEITO
Seção I

Das contas do Governador
Art. 40 - As contas anuais do Governador serão examinadas pelo
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Tribunal, que emitirá parecer prévio no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar de seu recebimento.

§ 1º - Dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão
legislativa, as contas serão apresentadas pelo Governador à
Assembléia Legislativa, remetendo-se cópia ao Tribunal.

§ 2º - A composição das contas a que se refere o “caput” deverá
observar o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal.

§ 3º - As contas serão acompanhadas do relatório e parecer
conclusivo do órgão central do sistema de controle interno que deverá
conter os elementos indicados em atos normativos do Tribunal.

Art. 41 - Se as contas não forem apresentadas dentro do prazo
previsto ou se não forem atendidas as diligências pertinentes à sua
correta instrução nos termos dos requisitos legais e regulamentares, o
Tribunal comunicará o fato à Assembléia Legislativa, para fins de
direito.

Parágrafo único - O prazo para emissão do parecer prévio fluirá a
partir da apresentação das contas ou da regularização do processo
perante o Tribunal.

Seção II
Das contas do Prefeito

Art. 42 - As contas anuais do Prefeito serão examinadas pelo
Tribunal, que emitirá parecer prévio no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, a contar do seu recebimento.

§ 1º - As contas serão apresentadas pelo Prefeito ao Tribunal no
prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício.

§ 2º - A composição das contas a que se refere o “caput” deverá
observar o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal.

§ 3º - As contas serão acompanhadas do relatório e parecer
conclusivo do órgão central do sistema de controle interno que deverá
conter os elementos indicados em atos normativos do Tribunal.

Art. 43 - Se as contas não forem apresentadas dentro do prazo
previsto ou se não forem atendidas às diligências pertinentes à sua
correta instrução nos termos dos requisitos legais e regulamentares, o
Tribunal comunicará o fato à Câmara Municipal, para fins de direito.
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Parágrafo único - O prazo para emissão do parecer prévio fluirá a
partir da apresentação das contas ou da regularização do processo
perante o Tribunal.

Art. 44 - Concluído o julgamento das contas do exercício, o
Presidente da Câmara Municipal enviará ao Tribunal, no prazo de 30
(trinta) dias, cópia autenticada da resolução votada, promulgada e
publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento
da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos Vereadores
presentes e o resultado numérico da votação.

Parágrafo único - Não havendo manifestação da Câmara Municipal
no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do parecer
prévio, o processo será encaminhado ao Ministério Público junto ao
Tribunal, para as medidas legais cabíveis.

Seção III
Da deliberação em parecer prévio

Art. 45 - A emissão do parecer prévio poderá ser:
I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma

clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a
compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os
resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos
créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e
legais;

II - pela aprovação das contas, com ressalva, quando ficar
caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
recomendações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal;

III - pela rejeição das contas, quando caracterizados atos de gestão
em desconformidade com as normas constitucionais e legais.

CAPÍTULO II
DAS CONTAS ANUAIS E ESPECIAIS

Seção I
Das contas anuais

Art. 46 - As contas dos administradores e responsáveis por gestão
de recursos públicos estaduais e municipais, submetidas anualmente
a julgamento do Tribunal na forma de tomada ou prestação de contas,
observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
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Tribunal.
§ 1º - No julgamento das contas anuais a que se refere o “caput”

deste artigo serão considerados os resultados dos procedimentos de
fiscalização realizados, bem como os de outros processos que
possam repercutir no exame da legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade da gestão.

§ 2º - As contas serão acompanhadas do relatório e parecer
conclusivo do órgão central do sistema de controle interno que deverá
conter os elementos indicados em atos normativos do Tribunal.

Seção II
Da tomada de contas especial

Art. 47 - A autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá adotar providências com vistas à
instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos e
quantificação do dano, quando caracterizadas:

I - omissão do dever de prestar contas;
II - falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo

Estado ou pelo Município;
III - ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores

públicos;
IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que

possa resultar dano ao erário.
§ 1º - Não providenciado o disposto no “caput” deste artigo, o

Tribunal determinará a instauração da tomada de contas especial,
fixando prazo para cumprimento dessa decisão.

§ 2º - Não atendida a determinação prevista no parágrafo anterior, o
Tribunal, de ofício, instaurará a tomada de contas especial, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta Lei.

§ 3º - Os elementos que integram a tomada de contas especial
serão estabelecidos em ato normativo próprio.

Seção III
Das decisões em tomada e prestação de contas

Art. 48 - As contas serão julgadas:
I - regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a

exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade, a
economicidade e razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
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II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao
erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes
ocorrências:

a) omissão do dever de prestar contas;
b) prática de ato ilegal, ilegítimo ou anti-econômico;
c) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza

contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
d) injustificado dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo

ou antieconômico;
e) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
§ 1º - O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso no

descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido
ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

§ 2º - Serão consideradas não prestadas as contas que, embora
encaminhadas, não reunam as informações e documentos exigidos na
legislação em vigor, bem como nos atos normativos próprios do
Tribunal.

Art. 49 - Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação
ao responsável.

Art. 50 - Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal
dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja
sucedido, a adoção de medidas necessárias à correção das
impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a
reincidência.

Art. 51 - Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o
Tribunal determinará ao responsável que promova o recolhimento de
seu valor, atualizado monetariamente, acrescido de juros de mora,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta lei.

§ 1º - Apurada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao
Relator:

I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de
gestão impugnado;

II - se houver débito, ordenar a citação do responsável para, na
forma e nos prazos regimentais, apresentar defesa ou recolher a



393

quantia devida, pelo seu valor atualizado;
III - se não houver débito, determinar a citação do responsável para,

no prazo fixado no Regimento Interno, apresentar razões de defesa;
IV - adotar outras medidas cabíveis, inclusive as de caráter cautelar.
§ 2º - Caracterizada e reconhecida pelo Tribunal a boa-fé do gestor,

o processo será considerado encerrado com a liquidação tempestiva
do débito, devidamente atualizado, salvo no caso da existência de
outra irregularidade nas contas.

§ 3º - Será considerado revel pelo Tribunal, em conformidade com o
disposto nos arts. 319 a 322 do Código de Processo Civil, o
responsável que não atender à citação, sem prejuízo da tramitação do
processo.

Art. 52 - O Tribunal determinará o trancamento das contas que
forem consideradas iliquidáveis.

Parágrafo único - Dentro do prazo de cinco anos contados da
publicação da decisão terminativa no Órgão Oficial do Estado, o
Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere
suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e determinar
que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas, observado
o disposto no art. 37, § 5º, da Constituição da República.

CAPÍTULO III
DOS ATOS SUJEITOS A REGISTRO

Art. 53 - Ao Tribunal compete apreciar, para o fim de registro, a
legalidade dos atos de:

I - admissão de pessoal, a qualquer título, nas administrações direta
e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelos
Poderes Públicos Estadual e Municipais, excetuadas as nomeações
para cargo de provimento em comissão ou função de confiança;

II - concessão de aposentadoria, reforma e pensão, bem como de
melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal do ato
concessório.

§ 1º - A forma de apresentação e os prazos relativos aos atos
sujeitos a registro serão estabelecidos no Regimento Interno e em
atos normativos do Tribunal, observadas a legislação em vigor.

§ 2º - O descumprimento do dever de apresentar ao Tribunal os atos
sujeitos a registro poderá implicar a irregularidade das contas que
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contiverem despesa deles decorrentes.
§ 3º - Denegado o registro, as despesas realizadas com base no ato

ilegal serão consideradas irregulares.
Seção I

Da deliberação acerca dos atos sujeito a registro
Art. 54 - Ao proceder à fiscalização dos atos de concessão de

aposentadoria, reforma e pensão e dos atos de admissão de pessoal,
o Relator ou o Tribunal:

I - determinará o registro do ato que atender às disposições legais;
II - denegará o registro, se houver ilegalidade no ato, e determinará

ao responsável a adoção de medidas regularizadoras;
III - determinará a averbação de apostilas, títulos declaratórios de

direito ou de quaisquer outros atos que modifiquem aposentadorias,
reformas e pensões.

§ 1º - Poderão ser determinadas diligências instrutórias ou
estabelecido prazo para atendimento das exigências legais.

§ 2º - O responsável que injustificadamente deixar de adotar as
medidas regularizadoras determinadas pelo Tribunal, passará a
responder administrativamente pelos pagamentos irregulares, sem
prejuízo das sanções previstas nesta lei e da apuração de sua
responsabilidade civil e criminal.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA FISCAL

Art. 55 - O Tribunal fiscalizará o cumprimento das normas relativas à
gestão fiscal responsável, notadamente as previstas na Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na forma estabelecida
em atos normativos do Tribunal.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Tribunal emitirá o
respectivo alerta.

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 56 - O Tribunal fiscalizará a legalidade, a economicidade, a
legitimidade e a razoabilidade dos atos de gestão da receita e da
despesa estaduais e municipais, em todas as suas fases, incluídos os
atos de renúncia de receita.
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Art. 57 - Para assegurar a eficácia das ações de fiscalização e
instruir o julgamento das contas, o Tribunal utilizará, entre outros
meios de controle estabelecidos no Regimento Interno, os seguintes:

I - acompanhamento no Órgão Oficial do Estado e de Município, ou
por outro meio de divulgação, das publicações referentes a atos de
gestão de recursos públicos;

II - realização de inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;

III - requisição de informações e documentos.
§ 1° - As inspeções e auditorias, bem como a requis ição de

informações e documentos serão regulamentadas no Regimento
Interno em atos normativos do Tribunal.

§ 2° - O Tribunal comunicará às autoridades compete ntes o
resultado das inspeções e auditorias que realizar, para adoção das
medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas.

Art. 58 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser
sonegado ao Tribunal no exercício de sua competência, sob pena de
aplicação de multa, nos termos do art. 89 desta lei.

§ 1º - No caso de sonegação, o Tribunal assinará prazo ao
responsável para apresentação dos documentos, informações e
esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato à
autoridade competente.

§ 2º - Vencido o prazo estabelecido e não cumprida a determinação,
o fato será comunicado ao Ministério Público junto ao Tribunal, para
as providências cabíveis.

Seção I
Do exame do instrumento convocatório

Art. 59 - O Tribunal poderá solicitar, até o dia útil imediatamente
anterior à data de recebimento das propostas, cópia do instrumento
convocatório de licitação publicado, bem como dos documentos que
se fizerem necessários, para fins de exame prévio.

Parágrafo único - O exame prévio de instrumento convocatório de
licitação será regulamentado pelo Regimento Interno.

Seção II
Da suspensão da licitação

Art. 60 - O Tribunal poderá suspender, liminarmente, o procedimento
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licitatório, até a data da assinatura do respectivo contrato ou da
entrega do bem ou serviço, caso sejam constatadas ilegalidades,
observando-se, no que couber, o disposto no Capítulo II do Título IV
desta lei.

Parágrafo único - A suspensão a que se refere o “caput” deste artigo
poderá ser determinada, monocraticamente, pelo Conselheiro-Relator,
que submeterá sua decisão à ratificação do Tribunal Pleno ou da
Câmara, conforme o caso, sob pena de perder a eficácia.

Art. 61 - O responsável pelo instrumento convocatório ou pelo ato
irregular praticado será intimado para comprovar a suspensão do
edital ou de qualquer ato do procedimento licitatório, apresentar
defesa ou as adequações necessárias ao atendimento da legislação
em vigor, nos termos e prazos previstos no Regimento Interno.

Seção III
Dos convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres

Art. 62 - A fiscalização da aplicação de quaisquer recursos
repassados ou recebidos pelo Estado ou pelo Município, incluída a
respectiva administração indireta, mediante convênio, acordo, ajuste
ou outros instrumentos congêneres, será feita pelo Tribunal com o
objetivo de verificar, entre outros aspectos, o alcance dos objetivos
acordados, a regularidade da aplicação dos recursos, a observância
das normas legais e regulamentares pertinentes.

Art. 63 - Os órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal que
estejam inadimplentes na execução das obrigações assumidas não
poderão firmar outro convênio, acordo, ajuste ou instrumento
congênere para fins de recebimento de recursos estaduais ou
municipais, enquanto não regularizarem a situação.

§ 1º - Não se aplica o disposto no “caput”, caso seja comprovado
que o atual gestor não é o responsável pelos atos inquinados de
irregularidade e que tomou as devidas providências para saná-la.

§ 2º - Ficará sujeito à multa prevista nesta lei a autoridade
administrativa que transferir, mediante convênio, acordo, ajuste ou
outros instrumentos congêneres, recursos estaduais ou municipais a
beneficiários omissos na prestação de contas dos recursos
anteriormente recebidos ou que tenham dado causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, ainda não
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ressarcido.
Seção IV

Das deliberações em processos de fiscalização de atos, contratos,
convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres

Art. 64 - Ao proceder à fiscalização dos atos, contratos, convênios,
acordos, ajustes e instrumentos congêneres o Relator ou o Tribunal:

I - ordenará a instauração de tomada de contas especial, nos termos
estabelecidos no Regimento Interno e em ato normativo próprio, caso
seja constatado indício de desfalque, desvio de bens ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;

II - converterá o processo em tomada de contas especial, caso já
estejam devidamente quantificado o dano e qualificado o responsável;

III - determinará ao responsável a adoção de providências com
vistas a evitar a reincidência quando verificar faltas ou impropriedades
de caráter formal, que não caracterizem transgressão à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial;

IV - assinará prazo, na forma estabelecida no Regimento Interno, se
constatada irregularidade ou ilegalidade de ato ou contrato, para que o
responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento
da lei;

V - sustará a execução de ato ilegal, se não atendida a medida
prevista no inciso anterior, comunicando a decisão à Assembléia
Legislativa ou à Câmara Municipal, sem prejuízo de aplicação da
multa prevista no art. 89 desta lei;

VI - encaminhará à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal,
conforme o caso, para sustação, os contratos em que se tenha
verificado ilegalidade, às quais competirá solicitar, de imediato, ao
responsável pelo órgão ou entidade signatária do instrumento, a
adoção das medidas cabíveis.

Parágrafo único - Se o Poder Legislativo ou o responsável pelo
órgão ou entidade signatária do instrumento não efetivar as medidas
previstas no inciso anterior, no prazo de noventa dias, o Tribunal
decidirá a respeito da sustação da execução do contrato, sem prejuízo
de aplicação da multa prevista no art. 89 desta lei.

CAPÍTULO VI
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DO CONTROLE INTERNO
Art. 65 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, o Tribunal

de Contas e o Ministério Público manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno, conforme o disposto no art. 74 da
Constituição da República e do art. 81 da Constituição do Estado.

Art. 66 - No apoio ao controle externo, os órgãos de controle interno
deverão exercer, entre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou a pedido do
Tribunal, programação de auditoria contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu
controle, enviando ao Tribunal os respectivos relatórios;

II - promover auditorias nas contas dos responsáveis sob seu
controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer que
consignarão qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada e
indicarão as medidas adotadas para corrigir as falhas encontradas;

III - alertar formalmente a autoridade administrativa competente,
para que instrua a tomada de contas especial, sempre que tiver
conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no art. 47 desta
lei.

Art. 67 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão
ciência de imediato ao Tribunal, sob pena de responsabilidade
solidária.

§ 1º - Ao comunicar ao Tribunal a constatação de irregularidade ou
ilegalidade, o responsável pelo órgão de controle interno indicará as
providências que foram adotadas para:

I - atender às prescrições legais e sanar as irregularidades;
II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;
III - evitar ocorrências semelhantes.
§ 2º - Verificada irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido

comunicada tempestivamente ao Tribunal, e caracterizada a omissão,
o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de responsável
solidário, ficará sujeito às sanções previstas nesta lei, sem prejuízo
das demais sanções legais cabíveis.

Art. 68 - O gestor responsável pela execução financeira e
orçamentária da unidade administrativa emitirá, sobre as contas e o
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parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento,
no qual confirmará haver tomado conhecimento das conclusões neles
contidas.

CAPÍTULO VII
DA DENÚNCIA E DA REPRESENTAÇÃO

Art. 69 - Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente
constituída ou sindicato poderá denunciar perante o Tribunal
irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos
públicos sujeitos a sua fiscalização.

Art. 70 - A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal
deverá observar os seguintes requisitos de admissibilidade:

I - ser redigida com clareza;
II - conter o nome completo, a qualificação, a cópia do documento de

identidade e do Cadastro de Pessoa Física, e o endereço do
denunciante;

III - conter informações sobre o fato e a autoria, as circunstâncias e
os elementos de sua convicção;

IV - indicar as provas que deseja produzir ou indício veemente da
existência do fato denunciado.

Parágrafo único - A denúncia apresentada por pessoa jurídica será
instruída com prova de sua existência e comprovação de que os
signatários têm habilitação para representá-la.

Art. 71 - A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que sejam
reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade ou
ilegalidade, sendo assegurada a ampla defesa.

Parágrafo único - A denúncia somente poderá ser arquivada após
efetuadas as diligências pertinentes, mediante decisão fundamentada
do Relator.

Art. 72 - O denunciante e o denunciado poderão requerer ao
Tribunal certidão dos fatos apurados e das decisões, a qual deverá
ser fornecida no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do
recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração
tenha sido concluído ou arquivado.

Art. 73 - O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção
administrativa, cível ou penal em decorrência da denúncia, salvo em
caso de comprovada má-fé.
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Parágrafo único - Comprovada a má-fé, o fato será comunicado ao
Ministério Público junto ao Tribunal, para as medidas legais cabíveis.

Art. 74 - Serão recebidos pelo Tribunal como representação os
documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a
ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham
conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função,
bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.

§ 1º - Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em cumprimento

ao parágrafo único do art. 81 da Constituição do Estado;
IV - Senadores da República, Deputados Federais e Estaduais,

Vereadores e magistrados;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios;
VI - unidades técnicas do Tribunal;
VII - servidores públicos e outras autoridades que comuniquem a

ocorrência de irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do cargo ou função que ocupem;

VIII - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham essa
prerrogativa por força de suas atribuições legais.

§ 2º - Aplicam-se à representação as normas relativas à denúncia,
no que couber.

§ 3º - A representação a que se refere o § 2.º do art. 113 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, será autuada e processada como
denúncia, nos termos desta lei.

TÍTULO III
DAS DECISÕES E DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPÍTULO I
DAS DECISÕES

Art. 75 - As decisões do Tribunal poderão ser interlocutórias,
definitivas ou terminativas.

§ 1° - Interlocutória é a decisão pela qual o Relat or ou o Tribunal
decide questão incidental, antes de pronunciar-se quanto ao mérito
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das contas.
§ 2° - Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal examina o mérito;
§ 3° - Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal  ordena o

trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, ou
determina o seu arquivamento pela ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por
racionalização administrativa e economia processual.

CAPÍTULO II
DA FORMA DAS DECISÕES

Art. 76 - O Tribunal deliberará por:
I - acórdão, em todos os processos referentes a fiscalização

financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial e, ainda,
nos recursos;

II - parecer, quando se tratar de:
a) contas do Governador e de Prefeito;
b) consulta;
c) outros casos em que, por lei, deva o Tribunal assim se manifestar.
III - instrução normativa, quando se tratar de disciplina de matéria

que envolva os jurisdicionados do Tribunal;
IV - resolução, quando se tratar de:
a) aprovação do Regimento Interno, da estrutura organizacional, das

atribuições e do funcionamento do Tribunal e de suas unidades;
b) outras matérias de natureza administrativa interna que, a critério

do Tribunal, devam revestir-se dessa forma;
V - decisão normativa, quando se tratar de fixação de critério ou

orientação, bem como de interpretação sobre norma jurídica ou
procedimento da administração divergente, e não se justificar a
expedição de instrução normativa ou resolução;

CAPÍTULO II
DOS PREJULGADOS E DA UNIFORMIZAÇÃO DE

JURISPRUDÊNCIA
Seção I

Dos prejulgados
Art. 77 - Por iniciativa de qualquer Conselheiro, Auditor ou

Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, poderá o Tribunal
Pleno, mediante decisão normativa, pronunciar-se sobre a
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interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da
administração, se reconhecer que sobre estes ocorre divergência de
interpretação, observada a forma estabelecida no Regimento Interno.

Seção II
Da uniformização de jurisprudência

Art. 78 - Verificada a existência de decisões divergentes, poderá ser
argüido incidente de uniformização de jurisprudência por Conselheiro,
Auditor, Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal,
responsável ou interessado, nos termos do Regimento Interno.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES

Art. 79 - A decisão do Tribunal de que resulte imputação de débito
ou multa terá eficácia de título executivo.

§ 1º - O responsável será intimado para, no prazo estabelecido pelo
Regimento Interno, efetuar e comprovar o recolhimento do valor
devido.

§ 2º - Expirado o prazo a que se refere o § 1º deste artigo sem
manifestação do responsável, o Tribunal remeterá a certidão de débito
ao Ministério Público junto ao Tribunal, para as providências
necessárias à execução do julgado.

§ 3º - A certidão de débito individualizará os responsáveis e o débito
imputado, devidamente atualizado.

§ 4º - Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal dará quitação
ao responsável.

CAPÍTULO IV
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Art. 80 - A comunicação dos atos e decisões do Tribunal presume-se
perfeita com a publicação no Órgão Oficial do Estado, salvo as
exceções previstas em lei.

Art. 81 - O chamamento ao processo dos responsáveis e
interessados, bem como a comunicação dos atos e termos do
processo, far-se-ão mediante:

I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável de
processo contra ele instaurado, chamando-o para se defender.

II - intimação, nos demais casos.
Art. 82 - A citação e a intimação, observado o disposto no
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Regimento Interno, serão feitas:
I - pessoalmente, por servidor designado;
II - com hora certa;
III - por via postal ou telegráfica;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico;
VI - fac-símile.
Art. 83 - O responsável que não atender à citação determinada pelo

Relator ou pelo Tribunal será considerado revel, para todos os efeitos
previstos na legislação processual civil.

Art. 84 - Aplica-se à comunicação dos atos processuais,
subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil, no que
couber.

CAPÍTULO V
DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Art. 85 - Salvo disposição em contrário, para efeito do disposto nesta
Lei, os prazos serão contínuos, não se interrompendo, nem se
suspendendo nos finais de semana e feriados, e serão computados
excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.

Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro
dia útil subseqüente, se o início ou término coincidir com final de
semana, feriado ou dia em que o Tribunal não esteja em
funcionamento ou que tenha encerrado o expediente antes da hora
normal.

Art. 86 - Os prazos referidos nesta lei contam-se:
I - da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado

contendo a ciência e identificação de quem o recebeu;
II - da publicação no Órgão Oficial do Estado.;
III - da certificação eletrônica.
§ 1º - No caso do inciso II, tratando-se de comunicação a ser

realizada em Município do interior do Estado, os prazos iniciam-se
após o decurso de três dias úteis da publicação.

§ 2º - Salvo disposição expressa nesta lei, os prazos aplicáveis em
todas as fases do processo serão disciplinados no Regimento Interno.

TÍTULO IV
DAS SANÇÕES E DAS MEDIDAS CAUTELARES
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CAPÍTULO I
DAS SANÇÕES

Art. 87 - O Tribunal, em todo e qualquer processo de sua
competência em que constatar irregularidade ou descumprimento de
obrigação por ele determinada, poderá, observado o devido processo
legal, aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:

I - multa;
II - inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de

confiança;
III - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder

Público.
Parágrafo único - Será comunicada ao órgão competente a decisão

que declarar a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança e a proibição de licitar e contratar com o Poder
Público Estadual e Municipal, para conhecimento e efetivação das
medidas administrativas necessárias.

Seção I
Das multas

Art. 88 - A multa será aplicada, de forma individual, a cada agente
que tiver concorrido para o fato, sendo o pagamento da multa de
responsabilidade pessoal dos infratores.

Parágrafo único - A decisão que contiver aplicação de multa definirá
as responsabilidades individuais.

Art. 89 - O Tribunal aplicará multa, observada a gradação
estabelecida no Regimento Interno, aos responsáveis por:

I - contas julgadas irregulares;
II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial;

III - descumprimento de despacho, decisão ou diligência do Relator
ou do Tribunal;

IV - obstrução ao livre exercício da fiscalização do Tribunal;
V - sonegação de processo, documento ou informação, necessários

ao exercício do controle externo;
VI - reincidência no descumprimento de determinação do Relator ou

do Tribunal;
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VII - não encaminhamento de relatórios, documentos e informações
a que está obrigado por força de lei ou de ato normativo do Tribunal,
no prazo e na forma estabelecidos;

VIII - omissão no cumprimento do dever funcional de levar ao
conhecimento do Tribunal irregularidade ou ilegalidade de que tenha
tido ciência, na qualidade de integrante do controle interno;

IX - não encaminhamento ao Tribunal da resolução e das atas de
julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, nos termos do art. 44
desta lei;

X - retenção de quantia a ser recolhida aos cofres públicos, por
tempo superior ao previsto em lei;

XI - interposição de embargos declaratórios, manifestamente
protelatórios.

Art. 90 - Para cada infração enumerada no artigo anterior, será
aplicada multa de até R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Parágrafo único - O valor máximo da multa de que trata o “caput”
deste artigo será atualizado, periodicamente, mediante ato normativo
próprio do Tribunal, com base na variação acumulada, no período, por
índice oficial.

Art. 91 - Apurada a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou
antieconômico, de que resulte dano ao erário, independentemente do
ressarcimento, poderá o Tribunal aplicar ao responsável multa de até
100% (cem por cento) do valor atualizado do dano.

Art. 92 - O Relator ou o Tribunal poderá autorizar o recolhimento
parcelado da importância devida a título de multa, na forma
estabelecida no Regimento Interno.

Parágrafo único - As parcelas deverão ser devidamente atualizadas,
observando-se o índice oficial.

Art. 93 - Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento da
multa aplicada no prazo determinado, sem prejuízo das demais
sanções legais, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do
Tribunal.

Art. 94 - Na fixação da multa, o Tribunal considerará, dentre outras
circunstâncias, a relevância da falta, o grau de instrução do servidor e
sua qualificação funcional.

Art. 95 - O Tribunal poderá fixar multa diária, nos casos em que o



406

descumprimento de diligência ou decisão ocasionar dano ao erário ou
impedir o exercício das ações de controle externo, observado o
disposto no Regimento Interno.

Art. 96 - O débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal,
quando pago após o seu vencimento, será acrescido de juros de mora
de 1% ao mês e atualização da moeda até a data do efetivo
recolhimento.

Seção II
Das demais sanções

Art. 97 - Sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei e das
penalidades administrativas aplicáveis pelas autoridades
competentes, por irregularidades constatadas pelo Tribunal, sempre
que este, por maioria absoluta de seus membros, considerar grave a
infração cometida, o responsável ficará inabilitado, por um período
que variará de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança no âmbito da administração
estadual e municipal.

Art. 98 - Verificada a ocorrência de fraude comprovada na licitação,
o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para licitar e
contratar com o Poder Público Estadual e Municipal, por até 5 (cinco)
anos.

Seção III
Da restituição

Art. 99 - Além das sanções previstas nesta Lei, verificada a
existência de dano ao erário, o Tribunal determinará o ressarcimento
do valor do dano, aos cofres públicos, pelo responsável.

Parágrafo único - O não-cumprimento das decisões do Tribunal
referentes à restituição de valores, no prazo e forma fixados, resultará
no impedimento de obtenção de certidão liberatória para fins de
recebimento de transferências voluntárias.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS CAUTELARES

Art. 100 - No início ou no curso de qualquer apuração, havendo
fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio ou de risco
de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal poderá, de ofício ou
mediante provocação, determinar medidas cautelares.
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§ 1º - As medidas cautelares poderão ser adotadas sem prévia
manifestação do responsável ou interessado, quando a efetividade da
medida proposta puder ser obstruída pelo conhecimento prévio.

§ 2º - Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares
poderão ser determinadas por decisão monocrática do Relator,
devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal, sob pena de perder
eficácia, nos termos regimentais.

§ 3º - Na ausência ou inexistência de Relator, compete ao
Presidente do Tribunal a adoção de medidas cautelares urgentes.

Art. 101 - São espécies de medidas cautelares, previstas no artigo
anterior, além de outras medidas inominadas de caráter urgente:

I - afastamento temporário do responsável, se existirem indícios
suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa
retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar
novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento;

II - indisponibilidade de bens, por prazo não superior a um ano,
tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento
dos danos em apuração;

III - sustação de ato ou de procedimento, até que se decida sobre o
mérito da questão suscitada;

IV - arresto.
§ 1º - As medidas a que se referem os incisos I, II e IV serão

solicitadas ao Ministério Público junto ao Tribunal, que adotará as
providências necessárias à sua efetivação.

§ 2º - No caso de adoção da medida a que se refere o inciso IV
deste artigo, o Tribunal deverá ser ouvido quanto à liberação dos bens
arrestados e sua respectiva restituição.

Art. 102 - As medidas cautelares previstas nesta Seção serão
regulamentadas no Regimento Interno, aplicando-se,
subsidiariamente, o Código de Processo Civil.

TÍTULO V
DOS RECURSOS E DO PEDIDO DE RESCISÃO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 103 - Das decisões do Tribunal caberão os seguintes recursos:
I - recurso ordinário;
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II - agravo;
III - embargos de declaração;
IV - pedido de reexame.
Art. 104 - Poderão interpor recursos os responsáveis, os

interessados e o Ministério Público junto ao Tribunal.
Parágrafo único - A petição será indeferida liminarmente, quando:
I - não se achar devidamente formalizada;
II - for manifestamente impertinente ou inepta;
III - ilegítimo o recorrente;
IV - for intempestiva.
Art. 105 - Salvo caso de má-fé ou erro grosseiro, o recorrente não

será prejudicado pela interposição de um recurso por outro, desde que
respeitado o prazo do recurso cabível.

Art. 106 - O início, o decurso e o término dos prazos relativos aos
recursos que tramitem no Tribunal obedecerão às normas do Código
de Processo Civil, no que couber.

CAPÍTULO II
DO RECURSO ORDINÁRIO

Art. 107 - Das decisões definitivas proferidas pelo Tribunal Pleno e
pelas Câmaras caberá recurso ordinário, que terá efeito suspensivo e
devolutivo.

Art. 108 - O recurso ordinário será interposto em petição escrita
contendo os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova
decisão, no prazo de 30 (trinta) dias a ser contado da data da ciência
da decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno.

§ 1º - O recurso ordinário será apreciado pelo Tribunal Pleno e a sua
distribuição não poderá recair no Relator do acórdão recorrido.

§ 2º - Se o recurso ordinário for interposto pelo Ministério Público
junto ao Tribunal, os demais interessados serão intimados para, caso
queiram, impugná-lo ou assisti-lo, no prazo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO III
DO AGRAVO

Art. 109 - Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias a ser
contado da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no
Regimento Interno.
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Art. 110 - A petição de agravo será dirigida diretamente ao Relator e
conterá a exposição do fato e do direito, as razões de reforma da
decisão e cópia da decisão agravada.

Parágrafo único - Recebido o recurso de agravo, o prolator da
decisão agravada poderá, dentro de 10 (dez) dias, reformar a decisão
ou submeter o agravo à Câmara ou ao Tribunal Pleno, observada a
competência originária.

CAPÍTULO IV
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art. 111 - Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade,
omissão ou contradição em acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno e
pelas Câmaras, formulados por escrito, e dirigidos ao Relator do
acórdão, no prazo de 10 (dez) dias a ser contado da data da ciência
da decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno.

Parágrafo único - A interposição de embargos de declaração
interrompe os prazos para cumprimento da decisão embargada e para
interposição de outros recursos.

Art.112 - Quando os embargos forem considerados manifestamente
protelatórios e o Tribunal ou a Câmara assim os tiver declarado, será
aplicada multa ao embargante, nos termos do inciso XI do art. 89
desta Lei.

CAPÍTULO V
DO PEDIDO DE REEXAME

Art. 113 - Caberá pedido de reexame, com efeito suspensivo, em
parecer prévio sobre prestação de contas do Governador ou de
Prefeito, a ser apreciado pelo Colegiado que o houver proferido.

Parágrafo único - O pedido de reexame deverá ser formulado uma
só vez, por escrito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a ser contado
da data da ciência do parecer, na forma estabelecida no Regimento
Interno.

CAPÍTULO VI
DO PEDIDO DE RESCISÃO

Art. 114 - O Ministério Público junto ao Tribunal, de ofício ou
mediante provocação dos responsáveis ou interessados, poderá
solicitar, no prazo de até 2 (dois) anos, a rescisão das decisões
definitivas do Tribunal Pleno e das Câmaras, sem efeito suspensivo,
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nos seguintes casos:
I - a decisão houver sido proferida contra disposição de lei;
II - o ato objeto da decisão houver sido fundado em falsidade não

alegada na época do julgamento;
III - ocorrer superveniência de documentos novos com eficácia sobre

a prova produzida ou a decisão adotada.
§ 1º - O prazo para interposição do pedido de rescisão será contado

a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
§ 2º - A falsidade a que se refere o inciso II deste artigo será

demonstrada por decisão definitiva proferida pelo Juízo Cível ou
Criminal, conforme o caso, ou deduzida e provada no processo de
rescisão, sendo garantido o direito de ampla defesa.

Art. 115 - O Ministério Público junto ao Tribunal deverá decidir
acerca da admissibilidade do pedido, em até 15 (quinze) dias da data
do protocolo da solicitação, nos casos em que a rescisão for requerida
pelos responsáveis ou pelos interessados.

Parágrafo único - Quando decidir pela não admissibilidade do pedido
de rescisão, o Ministério Público junto ao Tribunal submeterá, de
ofício, a matéria à consideração do Tribunal Pleno, na forma
estabelecida no Regimento Interno.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 116 - Em todas as etapas do processo será assegurada a ampla
defesa.

Art. 117 - O Relator presidirá, diretamente ou mediante delegação, a
instrução do processso.

Art. 118 - Aplicam-se aos servidores do Tribunal o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado.

Art. 119 - Ocorrendo o falecimento de Conselheiro, Auditor ou
Procurador do Tribunal, em exercício ou aposentado, será concedida
à família, a título de auxílio para funeral, a importância correspondente
à remuneração de 1 (um) mês.

Art. 120 - O Tribunal publicará o seu Regimento Interno no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta lei.

Parágrafo único - O Regimento Interno do Tribunal somente poderá
ser aprovado ou alterado pela maioria absoluta dos Conselheiros
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efetivos.
Art. 121 - O Tribunal ajustará os processos em curso às disposições

desta Lei, no que couber.
Art. 122 - A título de racionalização administrativa e economia

processual, e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja
superior ao valor do ressarcimento, o Tribunal poderá determinar,
desde logo, o arquivamento do processo, sem cancelamento do
débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe
possa ser dada quitação.

Art. 123 - O Tribunal, no exercício de suas competências, observará
os institutos da prescrição e da decadência, nos termos da legislação
em vigor.

Art. 124 - Aplica-se supletivamente aos casos omissos o disposto na
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.

Art. 125 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 126 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a

Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Heráclito Fortes, Senador da República, prestando
informações relativas a requerimento da Comissão de Educação
encaminhado pelo Ofício nº 1.982/2007/SGM.

Do Sr. Efraim Morais, Senador da República, convidando o
Presidente desta Assembléia a participar das festividades
comemorativas do 10º aniversário de existência do Programa
Interlegis.

Do Sr. Walton Alencar Rodrigues, Presidente do Tribunal de Contas
da União, informando que essa Corte passará a enviar aos
parlamentares estaduais, por e-mail, suas deliberações agora
discriminadas por área temática, conforme relaciona.

Do Sr. Evilásio Silva Sena Júnior, Secretário da Segurança, Defesa
e Cidadania de Rondônia, encaminhando informações relativas ao
Requerimento nº 1.115/2007, da Comissão de Segurança.
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Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 710/2007, da
Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (3), prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.596, 1.609 e
1.621/2007 em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Custódio Antônio de Mattos, Secretário de Desenvolvimento
Social, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
1.369/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 1.369/2007.)

Da Sra. Itagina Ribeiro Vilas Boas, Presidente da Câmara Municipal
de Campos Altos, encaminhando moção de apoio dessa Casa
Legislativa a Proposta de Emenda à Constituição nº 549/2006. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Hilton Ribeiro Chaves, Presidente da Câmara Municipal de
Itatiaiuçu, comunicando o novo endereço dessa Casa Legislativa, bem
como seu endereço eletrônico.

Do Sr. Vicente de Paula, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de
Fora, encaminhando representação de autoria do Vereador Flávio
Cheker aprovada por essa Câmara em que solicita seja reparada a
situação de injustiça feita aos ocupantes do cargo de Assistente
Técnico de Educação Básica. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Francisco Carlos Ferreira Alves, Prefeito Municipal de
Arantina, encaminhando informações sobre o Projeto de Lei nº
1.596/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.596/2007.)

Do Sr. José Donizeti Pires, Presidente da Câmara Municipal de
Ipuiúna, comunicando sua eleição para o referido cargo.

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado,
encaminhando relatório referente às atividades da Ouvidoria no
primeiro semestre de 2007. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (5),
encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça relativos aos Projetos de Lei nºs 120, 388, 1.091,
1.305 e 1.432/2007. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)
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Do Sr. Francisco Vieira Chagas, Delegado-Geral de Polícia,
informando da impossibilidade de atendimento à solicitação contida no
Requerimento nº 1.083/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
informando da impossibilidade de atendimento à solicitação contida no
Requerimento nº 563/2007, do Deputado Delvito Alves.

Da Sra. Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça e Coordenadora
do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente, prestando informações concernentes ao
Requerimento nº 1.185/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Ilton Campos, Vereador à Câmara Municipal de Unaí,
solicitando a aprovação do Projeto de Lei nº 896/2007. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 896/2007.)

Do Sr. Gianmarco Loures Ferreira, Assessor Jurídico-Chefe da
Secretaria de Transportes, encaminhando nota técnica referente ao
Projeto de Lei nº 489/2007, em atenção a pedido da Comissão de
Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 489/2007.)

Do Sr. Cláudio de Souza, Corregedor do Conselho Regional de
Medicina, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelos Ofícios nºs 1.788
e 1.789/2007/SGM.

Do Sr. Hélio Pereira Leitão, Presidente da Associaçaõ dos Usuários
de Transporte Coletivo Urbano Terrestre de Minas Gerais - Assutracu-
MG -, convidando este Legislativo para reunião em 31/10/2007 com a
finalidade de se aprovar o Regimento Interno da entidade e se dar
posse ao Superintendente-Geral da Associação em Minas Gerais.

Do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema Ocemg-Sescoop-
MG, encaminhando a publicação “Anuário do Cooperativismo Mineiro
- Maiores Cooperativas de Minas Gerais - Ano 2007”.

Do Sr. Valentino Rizzioli, Presidente da CNH Latin America,
encaminhando a publicação “Edição Comemorativa de 50.000.000 de
Veículos Produzidos”. (-Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Do Sr. Ozires Eduardo Vilela Pádua, produtor rural, solicitando
cascalhamento e patrolamento da rodovia que liga Brasilândia de
Minas a Santa Fé de Minas. (- À Comissão de Transporte.)

CARTÃO
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Do Sr. Wanderley Ávila, Vice-Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando exemplar da “Revista do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais”.

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 1.762/2007
Dispõe sobre instalação de brinquedotecas em Hospitais, Clínicas,

Unidades de Saúde e outros Estabelecimentos Similares, para
atendimento pediátrico em regime de internação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam criadas as brinquedotecas em todos os Hospitais,

Clínicas, Unidades de Saúde, bem como em quaisquer outras
Unidades de Saúde similares estabelecidas no Estado de Minas
Gerais, que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação
e ambulatorial.

Art. 2º - Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta lei, o
espaço provido de brinquedos e jogos educativos, contadores de
histórias e recreadores, visando a uma melhor reabilitação e
socialização dos pacientes, e estimulando o desenvolvimento infantil.

Parágrafo único – O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a
qualquer hospital de média e alta complexidade que ofereça
atendimento pediátrico em regime de internação ou ambulatorial.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Nos diversos estabelecimentos de saúde instalados em

nosso Estado, podemos constatar que o tratamento das crianças é
mais eficaz quando vem acompanhado de brincadeiras e jogos
educativos. Assim, impõe-se que a questão em tela tenha tratamento
adequado à importância de que se reveste: a efetiva implementação
de brinquedoteca nos Hospitais, Clínicas, Unidades de Saúde, bem
como em estabelecimentos similares, que ofereçam atendimento
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pediátrico em regime de internação.
Diante da importância da matéria, já que trata de recuperação de

crianças, e conforme Lei Federal de nº11.104, de 2005, somente resta
a este Deputado solicitar o apoio imprescindível dos dignos pares para
que seja aprovado o projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.763/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar o terreno na área proporcional

que couber aos moradores assentados há 19 anos por meio do
Programa de Habitação Popular Pró-Habitação no denominado
Conjunto Minas Caixa II, nesta Capital.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar o terreno na área

proporcional que couber aos moradores assentados há 19 anos por
meio do Programa de Habitação Popular Pró-Habitação, imóvel com
área de 150.000m² (cento e cinquenta mil metros quadrados), situado
no Bairro Minas Caixa II, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Parágrafo único – Na área descrita neste artigo foram construídas
590 casas. Fora a área remanescente instalou-se uma favela
denominada “ Borel”. A titularização dar-se-á a todos os moradores
que receberam os lotes por meio do Programa Pró-Habitação, cujo
documento comprobatório é um cartão assinado pelo Gerente
Executivo, com o fim de preservar o direito a moradia digna a todos
esses moradores, principalmente crianças e idosos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2007.
Irani Barbosa
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, os termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.764/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de

aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia solar
nas novas edificações que especifica e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória a instalação de sistema de aquecimento de

água por meio do aproveitamento da energia solar, nas novas
edificações no Estado de Minas Gerais destinadas às categorias de
uso residencial e não residencial.

Art. 2° - A obrigatoriedade estabelecida no art. 1º  desta lei aplica-se,
na categoria de uso não residencial, às seguintes atividades de
comércio, de prestação de serviços públicos e privados e industriais:

I - hotéis, motéis e similares;
II - clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de

ginástica e lutas marciais, escolas de esportes, estabelecimentos de
locação de quadras esportivas;

III - clínicas de estética, institutos de beleza, cabeleireiros e
similares;

IV - hospitais, unidades de saúde com leitos, casas de repouso;
V - escolas, creches, abrigos, asilos e albergues;
VI - quartéis;
VII - indústrias, se a atividade setorial específica demandar água

aquecida no processo de industrialização ou, ainda, quando
disponibilizar vestiários para seus funcionários;

VIII - lavanderias industriais, de prestação de serviço ou coletivas,
em edificações de qualquer uso, que utilizem em seu processo água
aquecida.

Art. 3° - A obrigatoriedade estabelecida no art. 1º  desta lei se aplica
às edificações novas ou não, isoladas ou agrupadas horizontal ou
verticalmente ou superpostas, da categoria de uso residencial, ou
integrantes de conjunto de instalações de usos não residenciais, onde
houver a construção de piscina com água aquecida.

Art. 4º - Nas novas edificações destinadas ao uso residencial
multifamiliar ou unifamiliar que possuam até 3 banheiros por unidade
habitacional, deverão ser executadas, em seus sistemas de
instalações hidráulicas, as prumadas e a respectiva rede de
distribuição, a permitir a  instalação do reservatório térmico e das
placas coletoras de energia solar.

Art. 5° - Os sistemas de instalações hidráulicas e os equipamentos
de aquecimento de água por energia solar de que trata esta lei
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deverão ser dimensionados para atender, no mínimo, a 40% (quarenta
por cento) de toda a demanda anual de energia necessária para o
aquecimento de água sanitária e água de piscinas.

Parágrafo único - Os equipamentos mencionados no "caput" deste
artigo deverão ter sua eficiência comprovada por órgão técnico,
credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - Inmetro.

Art. 6° - Para o efeito de aplicação do art. 4° des ta lei, define-se
banheiro como o aposento dotado de vaso sanitário, possuindo ou
não, em suas instalações, aquecimento de água sanitária por toda e
qualquer fonte de energia.

Art. 7º - O disposto nesta lei não se aplica às edificações em que
seja tecnicamente inviável alcançar as condições que correspondam à
demanda anual de energia necessária para aquecimento  de água por
energia solar, na conformidade do disposto no seu art. 8º.

Parágrafo único - O enquadramento na situação prevista no "caput"
deste artigo deverá ser comprovado por meio de estudo técnico
elaborado por profissional habilitado, o qual demonstre a inviabilidade
de atendimento à exigência legal, consoante os parâmetros
estabelecidos no anexo.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A energia solar é a mais limpa e a mais barata. Não

haveria necessidade de se alongar na exposição de motivos para
argumentar este projeto de lei, pois a frase acima é argumento
necessário e suficiente para justificar a importância e os benefícios
que ele trará.

O Brasil tem um enorme potencial de aproveitamento da energia
solar: praticamente toda sua área recebe mais de 2.200 horas de
insolação, com um potencial equivalente a 15.000.000.000.000MWh,
correspondentes a 50 mil vezes o consumo nacional de eletricidade.
Mesmo assim, uma importante, prática e econômica aplicação da
energia solar, o aquecimento de água, é pouco aproveitada, já que a
infra-estrutura para aquecimento de água na maioria das residências
brasileiras é baseada nos chuveiros elétricos, equipamento de baixo
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custo inicial, mas de grande consumo de energia ao longo de sua vida
útil, e que gera importantes demandas de capital para o setor elétrico
e altos custos ambientais e sociais.

Os chuveiros elétricos consomem 8% de toda a eletricidade
produzida no País e são responsáveis por 18% do pico de demanda
do sistema.

O Brasil é um país tropical, com sol praticamente o ano inteiro,
porém a energia irradiada não é aproveitada como poderia ser; pelo
contrário: são utilizadas outras fontes energéticas tais como:
hidrelétricas, termelétricas, usina nuclear, etc., que envolvem enormes
custos de investimentos e que causam grandes impactos ambientais.

Evidentemente que tais obras se fazem necessárias para o
desenvolvimento econômico e social, até porque a energia solar tem
suas limitações de geração e aproveitamento, porém parte da
demanda energética poderia ser suprida pela energia solar. As
residências são um bom exemplo disso.

Estudos mostram que praticamente 40% da energia consumida em
uma residência é para aquecer a água para fins de higiene pessoal.
Ora, para esse consumo é perfeitamente viável o aproveitamento de
energia solar, pois a instalação de simples aquecedores permitem o
aquecimento da água sem custo, economizando energia gerada por
outra fonte poluidora e com alto custo.

É importante ressaltar que, a princípio, a economia gerada
possibilitará o pagamento do equipamento cujo custo é próximo a
3,5% do custo total da obra citada no art. 1º, inciso I, e das instalações
em curto espaço de tempo; a partir daí, o que se terá será redução de
gastos de energia.

Por fim, é oportuno supor que a propagação na utilização de tais
equipamentos possibilitará a redução de custos individuais deles,
beneficiando os consumidores, e que promoverá a abertura de outras
unidades fabricantes, incrementando o desenvolvimento econômico
de nosso Estado.

A proposta de uma lei que obriga a instalação de aquecedores
solares de água nos edifícios e nas construções situados na área no
Estado de Minas Gerais baseia-se nos seguintes preceitos e
princípios legais:
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1 - A "Agenda 21 Brasileira", que no seu Objetivo nº 4 propugna
entre suas ações e recomendações "desenvolver e incorporar
tecnologias de fontes renováveis de energia, levando em
consideração a disponibilidade e a necessidade regional".

2 - A Declaração do Rio, adotada no "Encontro da Terra", ou "Rio
92", que prevê em seu Princípio 8 que, "para atingir o
desenvolvimento sustentável e a mais alta qualidade de vida para
todos, os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de
produção e consumo".

3 - A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do
Clima, que prevê que todos os países signatários devem "formular,
implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e,
conforme o caso, regionais, que incluam medidas para mitigar a
mudança do clima, enfrentando as emissões antrópicas por fontes e
remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal, bem como medidas para
permitir adaptação adequada à mudança do clima".

4 - O Protocolo de Kyoto, no seu art. 10, reafirma e reforça os
compromissos assumidos pelos signatários da Convenção Clima.

5 - O direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
e a obrigação do poder público em defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações conforme explicitado no art. 225, “caput”,
da Constituição brasileira.

Diante do exposto, submetemos esta proposição à apreciação desta
Casa Legislativa, na expectativa de que, após discutida, seja
aprovada.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.765/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores do Município de Campestre, com sede no
Município de Campestre.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2007.
Padre João
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores do Município

de Campestre é entidade beneficente, sem fins lucrativos, fundada em
20/12/98. Tem por finalidade estimular o desenvolvimento de
atividades de promoção humana, social, cultural, educacional e de
defesa dos recursos naturais existentes, incentivando a melhoria das
condições de vida de seus sócios com programas de aperfeiçoamento
profissional e capacitação de recursos. Promove ainda a troca de
experiências no setor da agricultura, produção e comercialização,
entre seus membros e com outras entidades do gênero.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública,
encontra-se legalmente amparado, pois obedece às exigências
contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.766/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cultivando Vidas, com

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

Vidas, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Associação Cultivando Vidas, constituída em

21/8/2002, tem personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, e duração indeterminada, tem por finalidade a promoção da
assistência social, da cultura, da ética, da cidadania, da educação e
do meio ambiente.

A entidade visa democratizar o conhecimento, a fim de possibilitar
maior alcance das informações, com o propósito de estimular a busca
pelos direitos e o exercício da cidadania em prol da melhoria da
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qualidade de vida da comunidade.
Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à

aprovação do projeto ora apresentado.
- 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 1.767/2007
Estabelece penalidades para a pessoa física ou jurídica que

contratar e fornecer serviço clandestino de vigilância patrimonial e de
proteção de clientes, bem como contratar trabalhador para exercer
atividades de vigilância sem a devida habilitação legal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ao contratante de serviço clandestino de vigilância

patrimonial e de proteção de clientes, bem como ao contratante de
trabalhador para exercer atividades de vigilância sem habilitação legal,
serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis:

I - multa no valor de 450 Ufemgs (quatrocentos e cinqüenta
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - cassação do alvará de funcionamento, no caso de pessoa
jurídica.

Parágrafo único - Considera-se serviço clandestino de vigilância
patrimonial e de proteção de clientes aquele feito em desacordo com a
Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, segundo a qual o profissional
contratado deve ter preparo e treinamento para agir de forma
adequada em situação de risco.

Art. 2º - A fiscalização do cumprimento desta lei e a aplicação das
penalidades de que trata o art. 1º competem ao órgão responsável
pela concessão do alvará de funcionamento.

Parágrafo único - No caso de denúncia do descumprimento desta
lei, o órgão responsável deve apurá-la no prazo máximo de cinco dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Cercas elétricas, câmeras de vigilância e cães de

guarda já fazem parte da paisagem das cidades. Os sistemas de
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segurança privada têm se tornado cada vez mais opções para quem
não se sente suficientemente protegido pelas forças de segurança do
Estado. Nem mesmo órgãos públicos abrem mão de contratar
empresas particulares para garantir seu sossego. Até mesmo o
Itamaraty, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Defesa
são clientes da iniciativa privada. A população acredita que arcar com
os custos do equipamento é mais vantajoso do que com os de um
eventual roubo.

Esse arsenal de segurança se justifica pelos dados. O medo de ver
a família refém de bandidos ou de perder bens valiosos leva donos de
imóveis a desembolsar, em média, R$3.000,00 para ter em casa um
sistema simples, com cerca elétrica e alarme. Há uma mensalidade a
ser paga para que as empresas de segurança monitorem 24 horas por
dia o imóvel do cliente, prontas a agir em caso de necessidade. Se o
cliente quiser ainda ter um sistema de câmeras com uma central de
gravação e monitoramento, terá de desembolsar uma quantia próxima
a R$10.000,00. O metro linear de cerca elétrica não sai por mais de
R$15,00.

As empresas de segurança privada precisam de autorização da
Polícia Federal - PF - para funcionar. Elas pagam uma taxa anual de
R$1.900,00, aproximadamente. Seus sócios e os vigilantes não
podem ter antecedentes criminais ou estar respondendo a processos
na Justiça. Todos os vigilantes devem passar por uma academia de
formação, ter registro na Delegacia de Controle de Segurança Privada
- Delesp - da Polícia Federal e fazer reciclagem a cada dois anos.

Empresa que utilizam seguranças sem o registro atuam de forma
ilegal. Mas, apesar das regras rígidas, algumas fazem isso. É
importante, portanto, checar se o profissional contratado está
realmente preparado para agir de forma correta em uma situação de
risco.

Vigias clandestinos também existem e, muitas vezes, são utilizados
por serem mais baratos. Cabe à PF fiscalizar a existência de
empresas ou profissionais de segurança não cadastrados e
despreparados. Mas cabe também ao contratante prestar atenção em
quem está garantindo sua segurança.

A finalidade deste projeto é impor sanção às empresas que de fato
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não oferecem segurança, por contratarem profissionais inabilitados e
sem treinamento adequado.

Nos termos do art. 10, VI, da Constituição Estadual, compete ao
Estado preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da
pessoa e do patrimônio.

Vale ressaltar que, à luz do art. 6º, I, do Código de Defesa do
Consumidor, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados pelo fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos; a proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva e métodos comerciais coercitivos ou desleais; e a efetiva
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos são direitos básicos do consumidor.

Para garanti-los, contamos com a compreensão e apoio de nossos
ilustres pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gustavo Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
168/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.768/2007
Dá denominação ao Centro Vocacional Tecnológico do Município de

Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Centro Vocacional Tecnológico Terezinha

Moreira Marra o Centro Vocacional Tecnológico de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2007.
Deiró Marra
Justificação: O Centro Vocacional Tecnológico do Município de

Patrocínio oferece a muitos jovens e adolescentes a oportunidade de
se beneficiarem com o ensino profissionalizante, com conhecimentos
científicos e tecnológicos e outras atividades.

A entidade tem como objetivo principal disponibilizar o acesso à
tecnologia, como computadores e internet, a todos os cidadãos, assim
como promover a alfabetização, por meio de duas salas de inclusão
digital com cinco terminais de computadores interligados em rede, um
laboratório profissionalizante para atender à comunidade, além de
sala de videoconferência e incubadoras de empresas.
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Os equipamentos são de última geração, com TV de tela plana,
câmera de documentos, câmera de videoconferência de alta definição,
módulo para conexão de computador, em uma sala ambientada com
24 a 32 lugares.

Diante da importância do trabalho desenvolvido, especialmente para
os cidadãos patrocinenses, é justo que o Centro Tecnológico receba o
nome de uma cidadã digna, que foi exemplo para toda a população:
Terezinha Moreira Marra.

Matriarca da respeitável família Marra, que tanto se empenhou pelo
crescimento e desenvolvimento da cidade de Patrocínio, Terezinha foi
mãe de seis filhos e se destacou como mulher íntegra e inteligente.
Sua presença na comunidade sempre foi marcada por forte
religiosidade e vocação em servir ao próximo com desprendimento.

Admirada por todos os que com ela conviveram, faz jus a esta
honrosa homenagem. Portanto, pedimos o apoio dos nobres colegas
à aprovação desta proposição.

- 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 1.769/2007
Declara de utilidade pública a Associação Monte Tabor, com sede

no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Monte

Tabor, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de novembro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Monte Tabor é entidade filantrópica, de

caráter assistencial e de promoção humana. Sua finalidade básica é
acolher as pessoas necessitadas, cuidar da sua saúde, promover a
colaboração entre elas e auxiliá-las na defesa de seus direitos
individuais e sociais.

Para a consecução de seus objetivos, presta serviços de apoio a
outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público
que atuam em áreas afins; além do mais, promove meios para o
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desenvolvimento de atividades culturais para seus assistidos.
Diante dessas considerações, 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.

REQUERIMENTOS
Nº 1.405/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado apelo ao Prefeito de Belo Horizonte com vistas à
substituição do sinal luminoso localizado na Av. Amazonas, na altura
do nº 3.780, no Bairro Barroca, por uma passarela de pedestre. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 1.406/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
sejam adotadas providências para a continuação do funcionamento da
Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher - Deam - no
Município de Montes Claros. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.407/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Agricultura pedido de informações sobre os
gastos, no ano de 2006, no valor de R$ 2.000.000,00, referentes ao
projeto agronegócio mineiro.

Nº 1.408/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de informações
sobre o projeto de difusão do conhecimento científico e tecnológico e
explicações dos gastos referentes a este de R$1.000.000,00.

Nº 1.409/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de informações
sobre que locais foram atendidos com a criação, em 2006, dos centros
tecnológicos no Estado.

Nº 1.410/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de informação
sobre o local em que foi instalado no Estado, em 2006, o parque
tecnológico.

Nº 1.411/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de informações
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sobre os gastos, em 2006, referentes ao programa e projeto de
pesquisa equivalentes a R$ 17.000.000,00 e os nomes das entidades
beneficiadas.

Nº 1.412/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de informações
sobre que empresas foram beneficiadas com o programa de indução a
modernização industrial.

Nº 1.413/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Cultura pedido de informações sobre os
nomes dos beneficiados com a produção do programa jornalístico
socioeducativo, no valor aproximado de R$10.000.000,00, bem como
o nome da emissora veiculada.

Nº 1.414/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de informações
sobre o conteúdo do Projeto Endogovernamental e a destinação dos
gastos em torno de R$ 5.000.000,00.

Nº 1.415/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de informações
sobre a concessão de R$ 13.000.000,00 em bolsas de estudos
científicos para entidades educacionais federais e particulares.

Nº 1.416/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre
o local em que foi implantado o núcleo da Defensoria Pública e sobre
os gastos realizados para tal fim.

Nº 1.417/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário Extraordinário para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas pedido de
informações sobre que Municípios foram beneficiados com o
Programa Cidadão Ponto Net na região do Mucuri, no Vale do
Jequitinhonha e no Norte de Minas.

Nº 1.418/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário Extraordinário para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas pedido de
informações sobre a aquisição do leite pasteurizado na região do
Mucuri, no Vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas, no valor R$
57.000.000,00.
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Nº 1.419/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Educação pedido de informações sobre que
escolas do Estado foram beneficiadas com o Programa Água na
Escola.

Nº 1.420/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Governo pedido de informações sobre que
tipo de assessoria prestada ao Estado consumiu um valor de,
aproximadamente, R$ 3.000.000,00, bem como o nome da empresa
prestadora de tal serviço.

Nº 1.421/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre
os gastos, no ano de 2006, no valor de R$ 32.326.728 referentes ao
programa Pró - Água no Estado.

Nº 1.422/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre
o projeto de irrigação disposto na prestação de contas do executivo
em 2006.

Nº 1.423/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre
o valor de R$ 2.298.773,33 gasto, em 2006, na manutenção de
sistema integrado de informação ambiental.

Nº 1.424/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre
os nomes dos Municípios atendidos pelo programa Minas sem Lixões
e os valores gastos com os respectivos Municípios.

Nº 1.425/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre a
destinação de, aproximadamente, R$ 8.000.000,00 ao Hospital Escola
Clemente de Faria, bem como a localização desse estabelecimento de
saúde.

Nº 1.426/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre os
hospitais nos quais, em 2006, foram instaladas e modernizadas
incubadoras.

Nº 1.427/2007, do Deputado Padre João, em que solicita seja
enviado ao Delegado da 12ª Delegacia Regional de Ponte Nova
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pedido de informações sobre o andamento do Inquérito nº 55/2007
contra o Consórcio Candonga, bem como pedido de cópia do referido
inquérito. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.428/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas a que sejam atendidas as reivindicações dos servidores da
Justiça Estadual, em especial as dos oficiais de justiça. (- À Comissão
de Administração Pública.)

Nº 1.429/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedido
de informações sobre a construção da nova sede do Tribunal, em
especial sobre o processo licitatório. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.430/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente da República, ao Ministro da
Justiça e ao Presidente da Funai com vistas à transferência da sede
da Funai de Governador Valadares para São João das Missões ou da
instalação, nesse Município, de um posto avançado, uma vez que
80% dos índios estão nessa região. (- À Comissão de Direitos
Humanos.)

Nº 1.431/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas ao
fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI-, tais como
cotoveleiras e joelheiras, aos policiais militares que realizam
policiamento ostensivo em motocicletas.

Nº 1.432/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
aumento dos efetivos das polícias civil e militar nos Municípios que
compõem a Comarca de Manga, bem como à criação de uma
companhia da PMMG na referida Comarca.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Tribunal de Justiça Militar por seus 70
anos de fundação.
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Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Administração Pública, de Turismo, do Trabalho e de
Assuntos Municipais e dos Deputados Tiago Ulisses e Alencar da
Silveira Jr.

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

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas. Deveria
ocupar a tribuna nesta tarde para falar mais uma vez sobre o
esquema de adulteração do leite em Minas Gerais, com adição de
produtos químicos ao leite para aumentar a sua quantidade e
validade, mas sou obrigado a centrar minha fala na conta de luz neste
Estado, que é matéria de capa do jornal “Hoje em Dia” de hoje.

Não acredito que a Cemig tenha tido a coragem de propor um
absurdo desse tamanho e de, desculpem-me a expressão, falar tanta
besteira. Depois vou ler essa matéria para que vocês vejam que não
tem lógica alguma. Qual é o objetivo da Cemig? A conta de luz em
Minas Gerais será tarifada por horário: entre 18 e 20 horas, o horário
de pico, segundo eles, o valor da tarifa de energia será aumentado.
Esse é justamente o horário em que o trabalhador chega em casa. A
pessoa que trabalhou o dia inteiro chega cansada em casa e quer
tomar um banho para descansar antes de jantar, mas esse
trabalhador não vai poder tomar o seu banho porque já agora não está
conseguindo pagar a conta de energia; ele será obrigado a esperar
que passem as 10 horas da noite ou a meia-noite e tomará seu banho
de madrugada, porque as tarifas serão diferenciadas, e entre 16 horas
e 20h30min, horário de pico, o valor vai ser aumentado nesse horário.

Deveria ser justamente o contrário. Ao invés de gastar milhões em
publicidade, a Cemig deveria preocupar-se em fazer campanhas para
esclarecer toda a população. O Paulo, da nossa assessoria, escreveu
uma nota, cujo rascunho me passou, em que diz: “Ao invés de gastar
milhões de reais com propaganda e promoção, deveria investir em
programas e campanhas de uso racional de energia”.

O engraçado, Paulo, é que se propõe aqui exatamente o contrário.
O próprio Presidente da Cemig diz que a oferta de energia é muito
maior do que a demanda e que as residências estão gastando muito
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pouca energia. Ou seja, a energia gasta pelas residências neste
Estado é muito pouca, só no Estado de Goiás as residências gastam
menos. Assim, querem incentivar as residências a gastarem mais
energia. Existe uma grande contradição: se não há falta de energia, se
está sobrando energia, por que cobrar um valor maior nos horários de
pico?

Na matéria, ele acrescenta que “atualmente a Cemig tem um grau
de investimento e uma baixa demanda residencial”. Coitado! As
residências estão gastando muito pouca energia. Isso seria a principal
causa da elevação da tarifa cobrada no Estado de Minas Gerais.

Com isso, o fato de a energia em Minas Gerais ser cara é
responsabilidade do consumidor residencial, que está gastando pouca
energia. Joga-se a culpa nas costas do consumidor, que já paga a
maior tarifa residencial do Brasil, acima de 90kW. A tarifa de energia
elétrica mais cara do mundo é a da Cemig.

Então, isso não se justifica de forma alguma. Só o ICMS na tarifa
residencial é de 30%; e, mais a cobrança por dentro, o valor chega a
47%. Com todos os tributos e encargos, esse valor chega a 62,5%.
Agora a Cemig ainda quer cobrar tarifas diferenciadas por horário.

Para tanto, tem de receber autorização do Ministério de Minas e
Energia. Podem ter certeza de que vamos nos desdobrar, pressionar
e mobilizar todos os Deputados desta Casa, os Deputados Federais,
as entidades, as associações e a população organizada para impedir
esse absurdo: o aumento da conta de energia elétrica da Cemig, que -
repito - é uma das mais caras do Brasil.

Para este ano, a Cemig pediu um aumento de 23,88%. A Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel - autorizou 6,5% para as
residências. A Cemig não ficou satisfeita e entrou com recurso,
mesmo tendo um faturamento milionário de mais de
R$400.000.000,00 em três meses. A empresa está se expandindo por
todo o Brasil: comprou a Light, no Rio de Janeiro, e já comprou - ou
está comprando - a Eletropaulo Metropolitana, em São Paulo. E joga a
conta para pagarmos, o consumidor residencial e as pequenas
empresas e microempresas. O povo não agüenta mais.

Pesquisas da Confederação Nacional do Comércio demonstram que
hoje o que mais pesa no bolso do consumidor, dos trabalhadores, é
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justamente a conta de energia elétrica, que, sozinha, pesa mais no
orçamento doméstico que, às vezes, o telefone, a alimentação e o
transporte juntos. Realmente a conta de energia elétrica é muito alta.
Muitos servidores estão fazendo empréstimos para pagar essa conta.
Portanto, temos de lamentar essas declarações.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Primeiramente, quero
felicitar V. Exa. pela insistência nessa justa luta contra os abusos da
Cemig, cuja energia é uma das mais caras do País.

Quero também, nobre Deputado, aproveitar hoje, dia 1º de
novembro, data-base da categoria dos eletricitários, dos trabalhadores
da Cemig. E a empresa insiste em não negociar com os
trabalhadores, em não atender as justas reivindicações dos
eletricitários deste Estado. Trata-se de uma empresa que vem
obtendo altos lucros até na Bolsa de Valores, e esses lucros não
estão sendo proporcionalmente repassados aos trabalhadores. Nobre
Deputado, outro ponto mais importante: em maio, a empresa foi
condenada pela terceirização da mão-de-obra. São 10 mil
trabalhadores contratados de forma indireta, sem os devidos direitos,
em situação precária de trabalho e com condições salariais bem
inferiores à de um trabalhador efetivo de carreira. Essa é a prova mais
concreta de que aqui, em Minas Gerais, vigora a terceirização, a
precarização do contrato de trabalho. A condenação que a Cemig
recebeu: até fevereiro de 2008, terá de substituir toda a sua mão-de-
obra temporária por efetiva, com a realização de concurso público e o
oferecimento de condições dignas de trabalho. A empresa,
infelizmente, preocupa-se muito com o lucro, cobra a conta mais cara
do País, não valoriza seus trabalhadores e não respeita o movimento
sindical, o sindicato. Hoje ela está a serviço de uma visão de Estado
neoliberal que vigora em Minas Gerais. V. Exa. está de parabéns pela
sua insistente luta. “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.”
Vamos reverter esse quadro perverso da empresa Cemig em Minas
Gerais. Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Deputado Carlin, com certeza, o
próximo ano é a data em que haverá revisão tarifária. Temos de
pressionar a Aneel para que tenha postura e garanta, em vez do
aumento de 30% que houve na última revisão, uma redução do valor
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da tarifa de energia elétrica, como aconteceu em outros Estados, onde
a tarifa é muito, muito menor do que a cobrada no Estado de Minas
Gerais.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado Weliton.
Penso que V. Exa. está com toda a razão nessa discussão, e
precisamos continuar discutindo. Infelizmente, em temas importantes,
que envolvem grandes empresas, às vezes o Deputado fica um pouco
receoso de fazer uma exposição. Mas a questão da Cemig está
transformando-se em um problema sério. A Cemig tem de dar uma
explicação sobre essa reportagem, tem de explicar. Disse que está
aumentando a tarifa porque as pessoas não estão consumindo?
Estamos vendo estampado hoje, nos grandes jornais, Deputado
Paraca, que teremos um apagão elétrico. A discussão está aí mais do
que clara, e não é por falta de chuva, é por falta de competência e
investimento da Cemig, que diz que está investindo - o que não é
verdade -, mas o faz em outros lugares, não em Minas Gerais. A
Cemig, que deveria investir maciçamente em nosso Estado, não está
investindo. Aproveitarei - até para ser maçante, como V. Exa. tem sido
em relação à cobrança da redução das tarifas - para lembrar o caso
do Norte de Minas, denunciado aqui pelo Deputado Paulo Guedes,
seu companheiro de partido. Uma denúncia gravíssima. O Governador
deveria estar ouvindo e deveria ter essas informações de que lá há
mais de 130 poços artesianos e o povo está passando necessidade
de água. A Cemig, há três anos, promete, promete, promete. Foi lá,
fez um compromisso e não coloca energia elétrica para abastecer
aquela população, não só de energia, mas também de água.

Tenho denunciado aqui um caso de Papagaios. Se algum Deputado
quiser ir lá, fica a cento e poucos quilômetros de Belo Horizonte. Não
há energia elétrica dentro da cidade. A energia elétrica fornecida, que
deveria se de 120W, é de 70, 80W. Não se consegue ligar uma
bomba, um motor, porque não funciona. A cidade ficou sem água
porque a energia fornecida pela Cemig não tocava a bomba. O
Prefeito arrumou um gerador, e a Cemig pediu que trocasse o
transformador. O transformador foi trocado por conta da Prefeitura,
mas não há energia no posteamento. Deputado Paraca, estamos
brigando por isso desde 2000. Em 2001, coloquei no Orçamento para
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que a Cemig instalasse lá uma subestação. Lá 70% dos empresários
usam gerador a diesel, para suprirem as suas empresas. Que
empresa é essa? Está na hora de a Assembléia reagir, até instalando
CPI em cima da Cemig. Já instalamos uma, quando houve a venda
daquelas ações, que foram quase que um assalto à Cemig, e ficou
quase que por isso mesmo. Venderam 33% para a Southern sem
colocar um tostão, nem um tostão sequer, no negócio. Ainda estavam
brigando para ter os dividendos, com o dinheiro do BNDES, e não
pagaram o BNDES. Ainda queriam ter os lucros partilhados com eles.
Então essa questão da Cemig precisa ser revista. Está passando da
hora de a Assembléia tomar um posicionamento, e V. Exa. tem tido
um papel fundamental nisso. Alguém tem de falar. Avisei o Presidente
da Cemig sobre a questão de Papagaios, que tenho denunciado nesta
semana. Há dois anos, estou indo lá, pedindo, pedindo, mas agora
não dá mais para esperar, não dá mais para tolerar, pois começou a
afetar até mesmo o abastecimento de água da cidade, em virtude da
falta de energia suficiente para ligar as bombas. E ficam fazendo
propaganda. Quando a Cemig começou a fazer muita propaganda, em
todos os órgãos de imprensa do Estado, fiquei com o pé atrás, porque
essa é uma empresa que não precisa fazer propaganda.

Ela é única, praticamente. Existe a Cataguazes, mas é pequena
perto dela. E há essa excessiva propaganda para encobrir algo,
alguma deficiência, pois os órgãos públicos e o governo, quando
precisam encobrir alguma deficiência, começam a fazer publicidade
enganosa. Se é a melhor energia do Brasil, como pode estar faltando
energia elétrica? Na reportagem, está-se dizendo que irão aumentar
tarifa e que teremos que saber a hora de gastar energia elétrica. Ora,
essa Cemig está brincando com os consumidores de Minas Gerais.

V. Exa. está de parabéns, estarei na sua trincheira, já que estivemos
em outras lutas na defesa de nosso povo, para podermos despertar a
população e a Assembléia para um tema tão importante quanto a
questão da Cemig.

O Deputado Weliton Prado - Quero agradecer o aparte do Deputado
Antônio Júlio e dizer que realmente ele não tem de ter medo de
empresa poderosa, não. Ele tem de ir para cima, sim, e enfrentar, da
mesma maneira que enfrentamos aqui - não é mesmo, Deputado
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Antônio Júlio? - a questão da Taxa de Incêndio, que queriam cobrar
para as residências, e a taxa para chamar a polícia, que conseguimos
derrubar. Vamos lutar até o fim para diminuírem o valor da tarifa da
energia elétrica da Cemig em Minas Gerais.

Há uma grande contradição, como V. Exa. expôs muito bem: “por
que a Cemig gasta tanto dinheiro em propaganda, se praticamente
detém o monopólio, domina e controla 97% do mercado?”. Ela tem
concorrente? Não tem. E exalta tanto a qualidade, mas está faltando
energia, como bem disse V. Exa. E há outra questão: “por que faz
campanhas para que a população economize energia, se agora o
Presidente da Cemig vem dizer - está aqui, nos jornais - que o motivo
de a energia em Minas Gerais ser alta e cara - é uma das mais caras
do Brasil - se deve ao fato de a população consumir pouca energia
nas residências?”. Ou seja, tem de gastar mais e mais, porque a
Cemig está produzindo muita energia: a oferta é muito grande, e a
demanda, pequena. Portanto a população está consumindo muito
pouca energia e precisa consumir mais, por isso querem elevar o valor
nos horários de pico - das 18 horas às 20 horas.

Lembro que estamos em um país tropical. O trabalhador chega
cansado em casa e fica doido para tomar um banho para descansar.
O estudante trabalha e chega em casa com vontade de tomar um
banho para ir para a escola ou para a universidade. Não poderão
tomar esse banho, porque, se o fizerem, a tarifa aumentará, e muito.
Isso é brincadeira, conversa para boi dormir, e não podemos aceitar
de maneira alguma.

Se quiserem diminuir o preço da energia e diminuir mais ainda para
outros horários alternativos, tudo bem, mas não aceitamos o aumento
do valor da energia e não permitiremos que isso ocorra. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente Deputado Dinis
Pinheiro, caros colegas, Deputados e Deputadas, senhores
telespectadores, estou seguindo logo mais para a minha terra, Teófilo
Otôni. Vou passar lá o Dia de Finados. Vou comemorar a morte e o
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enterro da vergonha, vou comemorar o enterro do espírito cívico e vou
tentar sepultar a ingratidão de uma Prefeita do PT que não sabe
agradecer as benesses que lhe são passadas.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, no início desta
legislatura, aqui estive para comentar a grave situação da saúde de
nosso Município, mas, para não me envolver politicamente na disputa
e na querela municipal, pedi à Comissão de Saúde da Assembléia que
fosse a Teófilo Otôni. E foram lá quatro Deputados dessa Comissão,
entre eles o Deputado Carlos Pimenta, que está aqui, na Mesa, para
vistoriarem o sistema de saúde macrorregional da cidade.

Por incrível que pareça, todos os itens aqui apontados em minha
denúncia da falência do sistema, que se configurou como a pior de
todas entre as macrorregiões de Minas Gerais, foram confirmadas,
item por item, pela Comissão de Saúde. Aqui está o Deputado Carlos
Pimenta - e pediria que o filmassem para que confirme - e ele
confirma que todos os itens colocados foram efetivamente
comprovados.

De 14 PSFs, a Prefeita desativou 11, fechou o pronto-socorro
municipal e o hospital municipal, propiciou o fechamento do Hospital
Vera Cruz, iniciou obras no Hospital São Vicente, que também foi
fechado para atendimento ao público. A cidade ficou restrita apenas a
um hospital, para atender a 63 Municípios dos Vales do Mucuri e do
Jequitinhonha, do São Mateus, do Norte do Espírito Santo e do Sul da
Bahia.

O Presidente Lula esteve em Belo Horizonte, no Palácio da Artes, e
antes de entrar no local da solenidade, conversamos. Ele fez um
apelo ao Governador Aécio Neves, pedindo ajuda para a Prefeita de
Teófilo Otôni. O Governador pediu a mim e ao Deputado Federal
Ademir Camilo que permitíssemos essa ajuda. Dissemos-lhe que não
só permitiríamos, mas também participaríamos pessoalmente da
ajuda. O Estado nomeou, então, por meio do Secretário Marcus
Pestana, uma comissão especial, comandada pelo Secretário Adjunto,
Dr. Caram, que fez dezenas de viagens a Teófilo Otôni e à região para
buscar soluções.

Há menos de 20 dias, o Secretário Marcus Pestana, do PSDB, foi à
região a mando do Governador, que é do mesmo partido,
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acompanhado do Deputado Federal Ademir Camilo, do PDT, e do
Deputado Estadual Getúlio Neiva, do PMDB, para ajudar a Prefeita,
do PT, a consertar o estrago que ela fez na saúde de Teófilo Otôni.
Caro amigo, Deputado Antônio Júlio, demos as mãos e fizemos um
belo discurso, tendo em vista a harmonia das lideranças políticas de
Teófilo Otôni, para resolver um problema dramático da saúde daquela
macrorregião.

O Governador deferiu investimentos da ordem de R$16.000.000,00,
cifra nunca vista na história da cidade, para o sistema de saúde. E
nesta semana, Deputado Antônio Júlio, todos os jornais da cidade, a
televisão e as emissoras de rádio publicaram matéria de divulgação
da Prefeitura, dizendo que a hora é agora, que a Prefeitura vai fazer
uma saúde maravilhosa, já que, em dezembro de 2004, recebeu do
Prefeito anterior o referido setor destruído.

Vim aqui para falar da morte do bom-senso, do espírito crítico e da
verdade e mostrar que sempre existem os dois lados da moeda. A
gratidão - dizem, na minha cidade - é a memória do coração. Só quem
não tem coração não sabe ter gratidão. Dizem também que qualquer
homem público tem de estar preparado para a ingratidão, porque sua
tarefa é fazer sem exigir o troco. A imprensa da minha cidade é
manietada. Todas as verbas que consigo dirigir, por meio do
Governador Aécio Neves, para Teófilo Otôni aparecem como obras da
Prefeita do PT. Trata-se de prática permanente de apropriação
indébita de obras estaduais.

A emissora “Grande Minas”, de Montes Claros, estampa certa
questão na publicidade, captada por toda a região. A Prefeita manda
pôr um anúncio dizendo que recebeu a saúde destruída. É mentira!

A atual Prefeita buscou uma moça do Ceará para ser assessora de
imprensa. Não satisfeita, buscou outra, de Araçuaí, minha amiga e
parente, a Cinara, que não sabe como a Prefeitura foi entregue em
dezembro de 2004. Na verdade, foi entregue com tudo funcionando:
máquinas, veículos e equipamentos. Ademais, o pagamento estava
sendo feito em dia, e o décimo-terceiro estava pago.

Tudo certinho, todos os postos de saúde funcionando, 14 PSFs
funcionando, pronto-socorro funcionando, hospital municipal
funcionando, uma policlínica com 15 especialidades médicas
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funcionando, tendo eu a recebido apenas com 3 especialidades, e
agora vem essa ingratidão da propaganda enganosa, da mentira que
não posso aceitar. Fui lá a fim de dar minhas mãos para trabalhar,
junto com a Prefeita. Desde o primeiro dia, estamos trabalhando para
levar recursos para nossa cidade. Veja, caro amigo Tadeu Leite,
Teófilo Otôni terminará, em dezembro, a construção de um presídio
que custou R$11.000.000,00, obra do governo do Estado. Cinco
cidades que se ligam a Teófilo Otôni estão asfaltadas, beneficiando
diretamente a nossa cidade. Criação do curso normal para o ano que
vem, e a instalação de cinco cursos da UFMG em convênio com a
Secretaria de Educação. Construção de 13 quadras poliesportivas nas
escolas municipais, mais de R$1.200.000,00 em obras de reforma e
ampliação das escolas estaduais, um volume fantástico de recursos,
que supera, Sr. Presidente, a marca dos R$30.000.000,00 de
investimentos. E, aqui, alguns Deputados representantes de cidade-
pólo podem até ficar com inveja desse volume de dinheiro. Nunca
governo nenhum aplicou tanto em uma só cidade-pólo.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
quem conhece o trabalho de V. Exa., ao longo dos últimos 30 anos, na
política de Teófilo Otôni, é capaz de testemunhar o trabalho eficaz que
V. Exa. fez por essa cidade, seja como Prefeito, seja como Deputado
Federal, e, agora, como Deputado Estadual. Sabemos que o governo
do Estado está realmente investindo lá. Até parece que a Prefeita fez
um curso com o Prefeito de Montes Claros, porque lá está ocorrendo
a mesma coisa, ou seja, essa apropriação de obras dos governos
federal e do Estado como se fossem obras do Município, às vezes
omitindo, na propaganda, que se trata de obra da Copasa, da
Petrobras, como tem ocorrido.

Parece que a falta de competência administrativa, seja em Teófilo
Otôni, seja em Montes Claros, faz com que tenham de mostrar que
estão fazendo alguma coisa, por isso vão buscar onde há obras, a fim
de se apropriarem delas, dizendo que são deles. Mas o que importa é
o trabalho que V. Exa. fez e que ainda continua fazendo lá, como
Deputado, pois, mais que as brigas políticas, mais que as disputas e
as vicissitudes da política, o que importa é o benefício da população e
o bem-estar da comunidade.
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V. Exa. continua trabalhando e operando de forma conscienciosa em
favor da cidade. Está de parabéns por essa manifestação e pela
vontade de ajudar Teófilo Otôni.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço, nobre companheiro,
Deputado Luiz Tadeu Leite, que, em Montes Claros, demonstrou
competência administrativa ao longo de suas administrações.

Ouso dizer, Deputado Luiz Tadeu Leite, que tanto V. Exa. quanto o
Deputado Carlos Pimenta são testemunhas, porque foram comigo, e a
bancada do Norte nos apoiou para que fosse criada, em Teófilo Otôni,
a sede da Copanor, aprovada por esta Assembléia, com um
investimento de R$545.000.000,00 em nossa região. Foram vocês, do
Norte de Minas, que me apoiaram para que em Teófilo Otôni pudesse
ser a sede da Copanor. Também o meu querido Fabinho, o homem da
Copasa que nos ajudou a tirar uma banda da Copasa e levar para as
cidades mais pobres de nossa região.

Isso não me causa espanto, porque a Prefeitura de Teófilo Otôni
vive da mentira, da deslavada mentira. E não me cabe também ter
nenhum ódio nem nenhuma mágoa. Isso é apenas um desabafo.
Amanhã é Dia de Finados, e estamos comemorando a morte da
vergonha, o enterro da indecência política.

Nobre Deputado Luiz Tadeu Leite, V. Exa. sabe como ninguém,
como Prefeito que foi, quanto dói você construir, construir, fazer, fazer,
e não ter o reconhecimento, o agradecimento. Na minha cidade isso
me dói. Dói, porque a imprensa, infelizmente, é manietada pelo poder
financeiro, e, até em relação a tudo que é levado por nós, a própria
imprensa, espontaneamente, não coloca que fomos nós que levamos
esse recurso.

É impressionante. Um jornal que criei em 1969, o “Tribuna do
Mucuri”, que transferi de graça para um amigo, manipula informação,
como se a Prefeitura estivesse fazendo as obras do governo do
Estado. É um absurdo o que está acontecendo. Da nossa parte,
queremos até a verba publicitária do governo e da Assembléia para
distribuí-la a todos os jornais, a todas as emissoras de rádio e
televisão. Não boicotamos ninguém.

Continuaremos, Deputados Luiz Tadeu Leite, Carlos Pimenta, Fábio
Avelar e Antônio Júlio, levando recursos e verbas para a Prefeitura de
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Teófilo Otôni, porque, do ponto de vista legal, não há como fazer obra
se não for por meio da Prefeitura, a não ser que o Estado possua os
terrenos. Aliás, faremos lá uma grande obra do Viva Vida e o
Hemocentro, em terreno do próprio Estado, porque a Prefeitura não
tinha sequer dinheiro para efetuar tal compra. A Prefeitura faliu, foi
destruída pela atual administração; todavia, continuaremos ajudando a
nossa Prefeita. Quando dei as mãos à Prefeita e à Prefeitura, não foi
de brincadeira; vou até o final do seu mandato, ajudando-a no que
puder; entretanto, não posso aceitar essa ingratidão fantástica da
propaganda mentirosa, enganosa, de que ela recebeu a Prefeitura
com problema, pois, na verdade, não havia nenhum. Aliás, o único
problema refere-se aos Secretários incompetentes que ela levou de
Governador Valadares, de Ipatinga, de Vitória da Conquista e do
Ceará para Teófilo Otôni. A tônica do PT é abrigar os companheiros
onde estiverem, porque é preciso dar-lhes empregos a fim de
aumentar o caixa do partido, que recebe 30% de cada salário.

Perdoem-me por fazer uma acusação dessas. Ao longo dos últimos
meses, tenho me posicionado aqui de forma bastante equilibrada, na
tentativa de ajudar minha cidade e minha região. Mas não posso
aceitar esse tipo de propaganda enganosa, não posso aceitar essa
falsificação, sobretudo a apropriação indébita de obras do governo do
Estado pela Prefeitura da minha cidade. Não posso aceitar isso!
Protestarei, Sr. Presidente, porque esta tribuna é livre. Aqui a
democracia prevalece, e a verdade há de prevalecer nos nossos
pronunciamentos, sobretudo considerando-se a amizade de V. Exas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.

O Deputado Roberto Carvalho - Caro Presidente, nosso querido
amigo Deputado Dinis Pinheiro, homem que tem um coração tão
generoso e grandioso, que exagera nas palavras - aliás, essa é uma
virtude própria das pessoas de bem, e Dinis Pinheiro é um homem
que honra esta Casa com a sua presença luminar -, Deputados Fábio
Avelar e Getúlio Neiva.

Deputado Getúlio Neiva, ouvi o seu pronunciamento e penso que o
importante para todos nós é fazer. Acredito no que diz Chico Buarque
de Hollanda, para o qual cada pessoa interpreta a letra que ele
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escreve de uma forma. A interpretação é livre, porque, na medida em
que ele cria, a criação não é mais dele, mas coletiva, da humanidade.

Não gostaria de entrar no mérito dessas questões, não estou lá
acompanhando o dia-a-dia. Todo sentimento deve ser respeitado.
Deputado Getúlio Neiva, penso que temos de mudar a política no
sentido da construção - a política da construção. Naturalmente, todos
aqueles que fazem algo devem ter o seu feito reconhecido.

Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna anunciar um grande feito
do qual esta Casa participou ativamente e que beneficiará todos os
mineiros, não só os que habitam a Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Tínhamos, de triste memória, o Cardiominas. Graças a Deus, quem
passa por lá hoje vê que o passado ficou na poeira, não para ser
esquecido; aliás, a memória política e da história devem ser sempre
lembradas, para que os mesmos erros não ocorram novamente.
Devemos pelo menos tentar isso.

O Deputado Ademir Lucas já ocupou várias vezes esta tribuna para
denunciar os desmandos e os desvios do antigo e idealizado
Cardiominas, que, como elefante branco, ficou lá servindo de criatório
de dengue, verdadeiro descaso com a saúde. Hoje ele está acabado
graças a um esforço conjunto daquilo que deve ser a política. A
Assembléia fez a sua parte. O Deputado Carlos Pimenta foi o relator
na Comissão de Saúde e atuou decisivamente. No mandato passado,
tão logo entrei aqui, elaborei um projeto que transformava o então
projeto de Cardiominas num Centro de Especialidades Médicas.
Posteriormente, o governo do Estado encampou essa idéia e enviou
um projeto semelhante. Retirei o meu projeto exatamente porque o
importante era que fosse construído e o prédio se transformasse num
centro de especialidades para atender a um dos grandes gargalos do
SUS, que são os exames especializados.

O governo do Estado doou o prédio, o Ipsemg entrou com dois
andares e aportou recursos para que fossem construídos, a Santa
Casa contribuiu, a Prefeitura de Belo Horizonte entrou com parte dos
recursos, e o governo federal completou os recursos, a fim de que, na
próxima quarta-feira, fosse inaugurado. O Presidente Lula vem a Belo
Horizonte para inaugurar oficialmente e entregar à população de
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Minas Gerais o novo Centro de Especialidades Médicas, que atenderá
a 40 mil consultas por mês. Haverá oftalmologia, cardiologia,
fisioterapia, exames ortopédicos e unidade de pronto atendimento. O
Ipsemg o utilizará. O prédio está pronto. Isso mostra que as soluções
aparecem quando há união de esforços, quando todos os entes se
unem para resolver os problemas. Não digo que o povo agradece,
porque é um direito dele; aliás, lamentavelmente, o poder público
precisa pedir desculpas à população por demorar tanto tempo com a
vinda de uma solução. O importante é que veio. Não podemos
lamentar o tempo perdido. Precisamos reconhecer o esforço
empreendido. Esta Casa deu a sua contribuição. Portanto, Deputado
Ademir, a inauguração será na próxima quarta-feira. Essa é uma
conquista de todos os mineiros, da Prefeitura de Belo Horizonte, da
Assembléia Legislativa e dos governos federal e estadual.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Obrigado pelo aparte, meu
caro colega, “candidatável” à Prefeitura de Belo Horizonte. Ontem, no
XV Congresso de Oncologia Clínica do Brasil, realizado no
Minascentro, tivemos oportunidade de estar com grandes lideranças
médicas e de hospitais. O assunto debatido era o Centro de
Especialidades Médicas, uma união entre os governos estadual,
federal e municipal. Quando querem, as pessoas realizam. Estava ali
um esqueleto trazendo uma imagem feia para a cidade de Belo
Horizonte. Quarta-feira inauguraremos essa grande obra importante
para a cidade e para todo o Estado.

Caro Deputado Roberto Carvalho, queremos que esse centro de
especialidades continue sendo sempre um edifício, uma obra para o
atendimento às pessoas, a fim de resolver seus males e onde sejam
realizadas as consultas especializadas. Há a preocupação de não
desvirtuarem a sua função. Muitas pessoas já estão pretendendo
aumentar esse espaço para transformá-lo em uma outra obra. As
entidades médico-hospitalares desejam que ali seja o que precisa ser:
um centro de especialidades. Foi para isso que foi construído.
Acompanharemos nesta Casa todo esse trabalho. Sabemos que os
atendimentos ali serão de suma importância. Que seja, então, um
local para atender à população de Minas Gerais. Temos certeza de
que, de todos os cantos de Minas, virão pessoas para serem
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atendidas por aquele centro. Muito obrigado.
O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Cumprimento V. Exa.,

Deputado Roberto Carvalho, pela boa nova que traz a esta
Assembléia, por meio de sua palavra, e a todo o Estado de Minas
Gerais, pelos meios de comunicação aqui acreditados. Realmente, é
um motivo alvissareiro, não só para a Capital, mas para todos os
mineiros, essa união de esforços para o bem. Uniram-se os governos
federal, estadual, a Prefeitura, o Ipsemg e a Santa Casa, para dar
uma destinação adequada e mais saudável ao antigo prédio do
Cardiominas. Belo Horizonte, nossa Capital, já tinha necessidade de
ter esse centro de consultas especializadas. Na nossa última gestão
em Contagem, tivemos a oportunidade de fazer lá um centro de
consulta desse tipo. Deputado Roberto, eu me ufanava de dizer que
Contagem já tinha um centro de consultas especializadas e que Belo
Horizonte não o tinha. No nosso Iria Diniz, temos 36 especialidades,
com uma ala específica para aidéticos, com médicos, dentistas e
farmácias próprios para esse segmento. Não é com o intuito de
segregar, mas sim de privilegiar, de dar um tratamento especial,
especializado e rápido. Sabemos como é insidiosa essa doença.
Então lá, na nossa querida Contagem, temos um centro de consultas
especializadas, que é o Iria Diniz, com 36 especialidades e também
essa ala específica para aidéticos.

Fico feliz com essa união de esforços por Belo Horizonte, pois
sabemos que, na prática, ele atenderá à Grande BH e às cidades do
colar metropolitano. Portanto será muito importante.

Só queria me ater a uma passagem do pronunciamento do
Deputado Doutor Rinaldo, quando dizia da sua preocupação pela
manutenção dos objetivos do centro de especialidade. É um dado
sobre o qual gostaria de alertar V. Exa., a fim de que os gestores
fiquem atentos a essa questão.

A proposta do centro de especialidade de Contagem seria a
seguinte: a pessoa iria ao posto médico e, caso não fosse do
generalista aquele atendimento, o próprio posto ligaria para o centro
de consultas e marcaria uma consulta com o especialista. Se assim o
fosse, não haveria intermediário e o atendimento seria rápido. Às
vezes, muitas doenças não podem esperar. Infelizmente, com o
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tempo, não está indo pelos caminhos adequados, a coisa não
funcionou muito bem.

Seria interessante que houvesse um bom gerenciamento. Quando
um cidadão fosse ao Programa de Saúde da Família ou ao posto
médico e o atendimento fosse para uma consulta especializada, o
próprio médico do posto marcaria a consulta, a fim de que não
houvesse intermediário e que houvesse boa solução.

Enfim, quero cumprimentá-lo pela boa nova. Parabéns! Isso prova
que, quando se trabalha de forma desarmada, as coisas funcionam.
As eleições têm de terminar na apuração. Depois tem de ser todos
trabalhando em benefício da cidade.

Assim cumprimento esse grande engenho político que ocorreu em
Belo Horizonte e que trouxe esse resultado positivo para a população.
Parabéns a V. Exa., ao Prefeito Fernando Pimentel, ao Governador
Aécio, ao Presidente Lula, ao Saulo Coelho, Provedor da Santa Casa,
e ao Caran, do Ipsemg, que se juntaram, se esforçaram e estão dando
a Belo Horizonte, no dia 8, esse grande presente. Parabéns a V. Exa.
pela coordenação desse trabalho.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Solicitei-lhe um
aparte para parabenizá-lo pelo esforço que V. Exa. vem fazendo na
condução desses trabalhos.

Todo o mundo se lembrará disso, como lembrará o telespectador da
TV Assembléia, emissora que criamos há 12 anos.

O Deputado Ademir Lucas não estava nesta Casa - ele estava em
Brasília ou na Prefeitura, pois é um Deputado experiente -, quando o
Governador Aécio Neves tomava posse, e uma Bancada do PT
criticava e falava, achando que o Governador chegara como
concorrente da administração petista.

Colaboramos para o fim disso, quando providenciamos o primeiro
encontro do Prefeito Pimentel com o Governador Aécio Neves, por
meio de sua assessoria, dos Srs. Paulo Moura e Frederico. O
Pimentel chamou a Bancada do PT, à qual disse que o Governador
tinha chegado para trabalhar como parceiro, para fazer uma política
diferente em Minas Gerais, e que os Deputados do PT estavam
acostumados com o ex-Presidente Itamar Franco, mas que o Aécio
Neves era diferente, devendo todos dele se aproximarem. E essa
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aproximação foi feita.
Pimentel soube conduzir a Bancada do PT nesta Casa naquele

momento, há cerca de seis ou oito anos, quando a bancada só
criticava, e o Deputado Roberto Carvalho se lembra disso; todavia,
com a condução de Pimentel, nascia um trabalho que daria muitos
resultados. Hoje temos de tirar o chapéu para o tratamento dado pelo
Governador do Estado ao Prefeito Pimentel, e desse ao Aécio. Os
dois, além disso, compartilham o trabalho com o Lula. Com isso, quem
ganha é a população belo-horizontina.

Como belo-horizontino, ex-Vereador desta cidade e conhecedor da
região de Santa Teresa, onde sou votado, farei apelo a V. Exa., que
sei é um bom porta-voz da nossa população. Precisamos levar o
fechamento do Arrudas até a Avenida do Contorno, ou até mesmo à
Câmara Municipal, porque, com a nova central de tratamento, onde
serão feitas muitas consultas, haverá tráfego intenso na região, o que
prejudicará seus moradores.

Levem o bulevar até lá. Isso mesmo, Deputado Ademir Lucas,
levem-no até a Câmara Municipal, já que ele chega até o Parque
Municipal, até o DER. Será necessário apenas mais 1km para se
chegar até a Câmara e resolver a situação do trânsito de Belo
Horizonte naquela região.

Tenho a certeza de que, se houver um trabalho conjunto, um pedido
do Deputado Roberto Carvalho, que conhece Belo Horizonte, se
levarem o problema ao Presidente Lula e ao Aécio - e Fernando
Pimentel entende o problema -, teremos mais essa obra neste ano, ou
ainda no mandato do Prefeito Pimentel, para o qual temos de tirar o
chapéu, pois é um Prefeito que conversa com todos,
independentemente de partido político. Também independentemente
das crises que há nesta Casa, ele é a pessoa que sabe, que faz, é o
parceiro do governo do Estado, da Assembléia Legislativa, do
Presidente da República e do povo belo-horizontino.

Parabéns, Deputado Roberto Carvalho! Pode ter a certeza de que a
população saberá reconhecer gestos como esse. V. Exa. brevemente
estará à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, na sucessão do
Fernando Pimentel, com o meu voto e o meu trabalho. V. Exa. chega
lá.
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O Deputado Roberto Carvalho - Obrigado, Deputado Alencar da
Silveira Jr., pela generosidade. Agradeço também ao Presidente. O
Governador Aécio Neves, quando da inauguração da primeira etapa
do Arrudas, Deputado Alencar da Silveira Jr., anunciou que já estava
determinando ao DER a licitação do trecho até a Av. Andradas.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Também quero
lembrar a V. Exa. que haverá um “shopping center” ali, o Boulevard,
do América Futebol Clube, para o qual também será importante o
asfalto até a Câmara Municipal. Esse “shopping” será construído no
próximo ano.

O Deputado Roberto Carvalho - Muito obrigado, Presidente.
Agradeço também a todos os colegas. Na próxima semana,
abordaremos os 10 anos do Bolsa-Escola em Belo Horizonte.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência registra a
presença, nas galerias, de alunos da 4ª série da Escola Municipal
Virgílio de Melo Franco, de Contagem. Com a palavra, o Deputado
Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, concedo aparte ao
Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Presidente Deputado Fábio Avelar, Deputado Carlos
Pimenta, Srs. Deputados, quero fazer uma saudação aos alunos da
Escola Virgílio Melo Franco, de Contagem. Fui Prefeito de Contagem,
duas vezes, e a Escola Virgílio Melo Franco fica na Vila São Paulo; é
uma escola muito querida. Na frente dessa escola fizemos um grande
parque destinado ao lazer dos alunos. Levei também a Fumec para a
Escola Virgílio de Melo Franco. Fico muito feliz em recebê-los aqui, na
nossa Casa, a Assembléia Legislativa. Sejam bem-vindos. Quero
dizer da minha alegria de ter os meus conterrâneos aqui participando,
assistindo, vendo como é parte da nossa atividade legislativa, no
Plenário da Assembléia.

Felicidades para vocês da Escola Virgílio de Melo Franco. E meu
abraço a todos vocês. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
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alunos que visitam a Assembléia Legislativa nesta tarde, imprensa e
povo de Minas Gerais, antes de abordar o assunto grave e importante
para a região do Norte de Minas, principalmente para Montes Claros,
que é a segurança pública, gostaria de dizer da minha satisfação em
participar, caro Ademir, no próximo dia 8 de novembro, quinta-feira, da
inauguração desse novo Centro de Especialidades Médicas. Quase
falei “Cardiominas”. Acho que essa palavra tem de ser banida da
memória de Minas Gerais, porque a sua história foi triste. Sua história
até que começou muito bonita, com o início da construção de um
hospital especializado em atendimento cardiológico. Mas, depois,
aquele hospital se transformou no símbolo do desleixo, do despreparo
e do desrespeito ao povo de Minas Gerais. Permaneceu, durante 15
anos, fechado, até que surgiu a idéia de se transformá-lo em um
Centro de Especialidades Médicas.

Gostaria de citar algumas pessoas que participaram ativamente da
mudança, na execução dessa idéia, desse projeto maravilhoso que é
o Centro de Especialidades Médicas: em primeiro lugar, o Governador
Aécio Neves e o Vice-Governador Anastasia, que não mediram
esforços e não hesitaram, em nenhum segundo, em acatar as
sugestões e o pensamento que surgiram nesta Casa para transformá-
lo no Centro de Especialidades Médicas. A partir daí, houve o
envolvimento do Ipsemg, na pessoa do nosso querido companheiro e
amigo Roberto Fonseca, que também esteve presente participando
das discussões, apresentando sugestões e acompanhando o trâmite
do projeto aqui, na Casa; o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel, juntamente com o Secretário de Saúde, Dr. Helvécio,
sempre estiveram presentes e dispostos. O Deputado Roberto
Carvalho também contribuiu. O companheiro Saulo Coelho, da Santa
Casa de Belo Horizonte, também participou muito.

Todas essas pessoas, com o Secretário Marcus Pestana,
conseguiram conceber esse projeto do Centro de Especialidades
Médicas, que será inaugurado na próxima quinta-feira. Há também o
Centro de Especialidades Médicas do Ipsemg, com 60 consultórios
médicos de todas as especialidades para dar atendimento aos
funcionários públicos do nosso Estado.

É importante viver momentos iguais a este, principalmente quando
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vemos que a saúde pública hoje se tornou símbolo de barganha. No
Congresso Nacional hoje, a saúde pública se tornou o símbolo da
barganha, da troca, na votação da CPMF, com mais recursos para a
saúde, como se ela fosse algo vulgar, uma mercadoria que pudesse
ser vendida, trocada ou barganhada.

Deputado Doutor Rinaldo, vemos que, quando se unem esforços, é
possível conseguir recursos. Por que eles não foram obtidos antes?
Por que os R$24.000.000.000,00 que serão repassados para a saúde
nos próximos quatro anos já não faziam parte das discussões do
Orçamento da União? Foi necessário colocar em xeque a votação da
CPMF para que esse dinheiro surgisse, como milagre, para o povo
brasileiro.

Vejam bem que falta de respeito, de caridade das autoridades
federais com o povo brasileiro. Estamos lutando. A saúde pública do
Brasil hoje tem menos recursos que há 15 anos, Deputado Wander
Borges. E aí vêm o empurra-com-a-barriga, o esquecimento da
recomposição das tabelas do SUS com os hospitais. É vergonhoso
falar que, para operar uma hérnia, um médico no Brasil recebe
R$60,00 e, em 60 dias, tem desconto de 27,5% do Imposto de Renda.
Isso desestimula a classe médica, desestimula as pessoas a
trabalhar.

Agora, graças a apoios, acordos e conchavos do Congresso
Nacional, surgem R$24.000.000.000,00 para a saúde, como por
encanto, como um estalar de dedos. Anteontem esse dinheiro não
existia. Temos de começar a pensar seriamente nisso. É claro que o
governo federal tem acertado em alguns momentos - ninguém vai tirar
o mérito do Presidente Lula -, mas questões fundamentais como
saúde e educação públicas estão ficando em segundo plano e sendo
motivo de barganha por parte do Congresso Nacional. É como se
chamassem o PSDB e dissessem: “Vote, que arrumaremos dinheiro
para a saúde; vote, que regulamentaremos a Emenda nº 29”. E essa
emenda já é cumprida pelos Municípios. Não conheço um Município
de Minas Gerais que aplique menos de 15% na saúde. Todos aplicam
mais que isso. E hoje vemos essa Emenda nº 29 ser motivo de troca
político-eleitoral. É essa barganha vergonhosa que busca trazer mais
recursos para a saúde.
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Concedo aparte, com prazer, ao nosso grande companheiro da
Comissão de Saúde, Deputado Doutor Rinaldo, líder maior de
Divinópolis. É uma pena que V. Exa. pleiteie a disputa pela Prefeitura
dessa cidade. Certamente Divinópolis ganhará um grande político,
mas a Casa vai prescindir de um grande parlamentar.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Muito obrigado, caro
colega Deputado Carlos Pimenta. V. Exa. é muito generoso. Não
estamos pleiteando a Prefeitura. Administrar Divinópolis é, sem
dúvida, uma honra para qualquer político. Acreditamos que, no futuro,
estaremos administrando-a, mas, no momento, nosso interesse é
trabalhar nesta Casa em prol da região Centro-Oeste e de toda a
Minas Gerais.

Deputado Carlos Pimenta, estou fazendo este aparte para falar do
trabalho desta Casa, desde o primeiro dia deste ano, em prol da
saúde. A Comissão de Saúde trabalha para regulamentar a Emenda
nº 29, para que haja mais dinheiro para a saúde. Como V. Exa. disse,
vemos que, num estalar de dedos, aparecem R$24.000.000.000,00
para o setor. Temos de agradecer ao Presidente e bater palmas, mas
faço um questionamento: por que, após cinco anos, lembrar que o
povo brasileiro está sofrendo nas filas, deixando de ser atendido?

Agora, o nosso Secretário Marcus Pestana dobrou a verba para a
oncologia na nossa região, em razão do trabalho realizado por este
Deputado e pelo Deputado Domingos Sávio. Vemos que as coisas
estão melhorando. Mas por que o nosso Presidente espera cinco anos
para ver que a saúde está tão ruim no Brasil? Esperar o povo sofrer
cinco anos, Deputado Carlos Pimenta? Não dá para entender, porque
dinheiro existe.

Na hora em que ele viu que poderia perder o dinheiro da CPMF,
decidiu destinar R$24.000.000.000,00 para a saúde. Por que ele não
fez isso no seu primeiro dia de governo?

Sabemos que o Presidente Lula está preocupado com a alimentação
e com a escolaridade do povo brasileiro, por isso temos de bater
palmas para ele. Sabemos que está construindo grandes
universidades. Divinópolis, por exemplo, está recebendo a sua
faculdade de medicina. Temos de bater palmas para o Presidente.

Então, por que deixar o povo brasileiro - bato na tecla da saúde
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todos os dias nesta Casa, aqui, no Plenário, e também na Comissão
de Saúde - sofrendo durante cinco anos para, depois, dizer que ainda
temos mais R$24.000.000.000,00? Esse dinheiro já existia e foi
aplicado em outras coisas, em vez de ser aplicado na saúde. É
importante que se diga isso, porque vemos, todos os dias, o
sofrimento do nosso povo.

Muito obrigado e parabéns pela sua fala.
O Deputado Carlos Pimenta - Eu é que agradeço o aparte,

Deputado Doutor Rinaldo. É isso mesmo, o dinheiro existe, no entanto
só conseguimos avançar com pressões. Ainda bem que, no
Congresso, existem pessoas responsáveis, mas não só no
Congresso, pois existem outras pessoas que também sabem
negociar, como o Ministro Walfrido dos Mares Guia, uma pessoa
sensível. O próprio Presidente Lula também é uma pessoa sensível,
mas que está precisando fazer uma revisão no quadro de auxiliares,
para realmente poder valorizar as coisas mais importantes deste país.

Sr. Presidente, terminando o meu pronunciamento, gostaria de dizer
que, na próxima segunda-feira, às 11 horas, mediante convite do
Prefeito de Montes Claros, Dr. Athos Avelino, o companheiro Gildásio
Dias Rocha, que já faz parte do Conselho de Segurança Pública das
Lojas Maçônicas, em Montes Claros, estará assumindo a Secretaria
Municipal de Defesa Social. Trata-se de um companheiro do nosso
partido, o PDT, o qual assumirá uma secretaria sabendo que vai
enfrentar um desafio muito grande pela frente.

Montes Claros, infelizmente, é a 4ª cidade mais violenta do Estado.
Neste ano, até os dias de hoje, aconteceram mais de 80 homicídios
na cidade, muitos deles ligados ao tráfico de drogas e à conhecida
criminalidade. A sua população está alarmada. O Governador Aécio
Neves tem feito o possível e o impossível para ajudar a cidade. Aliás,
ele está construindo a cadeia pública de Montes Claros, inicialmente
programada para operar com 400 vagas, que já foram ampliadas para
600. Ele também terminou o Centro de Educação do Menor e tem
aumentado o contingente e os equipamentos das Polícias Civil e
Militar. Essa presença do Governador Aécio Neves, somada às ações
da Prefeitura, do Prefeito Athos, infelizmente tem sido insuficiente
para conter a criminalidade em Montes Claros.
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O nosso companheiro Gildásio Dias Rocha, do PDT, será o novo
Secretário de Defesa Social de Montes Claros, a partir de segunda-
feira. O certo é que ele terá pela frente um desafio dos mais graves,
difíceis e importantes. Esperamos e temos a certeza de que, com ele,
poderemos avançar muito.

Grande parte da violência de Montes Claros é provocada por jovens
e adolescentes, que, na falta de emprego e de condições de vida
regular, partem para a criminalidade, ficando reféns de criminosos.
Por isso, além do trabalho policial, temos de procurar fazer um outro
trabalho, porque não basta aumentar o efetivo da Polícia Militar,
colocar mais armas em suas mãos e aumentar a sua frota de veículos:
também é importante atacarmos essas questões sociais.

Montes Claros precisa muito de uma pessoa que tenha essa visão.
O Gildásio, além de contar com o apoio das lojas maçônicas de
Montes Claros, do Prefeito, da população e do nosso partido, também
vai poder contar com o apoio do nosso Governador. Com certeza,
vamos trazê-lo aqui para conversar com o Dr. Maurício Campos, que
é o Secretário de Defesa Social do Estado, e com o Governador Aécio
Neves, para que possamos estudar uma maneira de controlar a
violência de Montes Claros. O nosso povo está alarmado e acuado
dentro de suas casas. A nossa juventude já não mais consegue sair
de casa para estudar à noite, tal é o grau de violência, principalmente
em alguns bairros.

Se Deus quiser, vamos topar, de frente, essa parada e encarar esse
desafio, para tentar tirar de Montes Claros este título terrível de ser a
4ª cidade mais violenta do nosso Estado.

Queremos uma cidade progressista, pois Montes Claros é uma
cidade-pólo, com mais de 350 mil habitantes na sua sede e uma
população flutuante de mais de 1 milhão de pessoas; uma cidade com
cinco universidades, que tem a maior empresa produtora de insulina
do mundo e terá a fábrica de biodiesel; uma cidade com 45 mil
estudantes universitários. Queremos poder ajudar o Cel. Franklin,
Comandante da Polícia Militar, e o Delegado Mesquita, Delegado
Regional de Segurança Pública. Queremos criar os Conseps nos
bairros de Montes Claros e ajudar a Dra. Neusa a incrementar a
Guarda Mirim, este trabalho fantástico que vem fazendo. E queremos
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devolver ao povo de Montes Claros aquela tranqüilidade bucólica que,
há muito tempo, foi perdida. Era uma cidade conhecida pela carne-de-
sol, pelo pequi e pela cachaça artesanal, assim como pela
hospitalidade de seu povo. Hoje, infelizmente, a cidade ostenta esse
título terrível de ser violenta, uma cidade onde ocorrem mortes quase
todos os dias. Sabemos que a criminalidade não é de Belo Horizonte,
Contagem ou Betim, mas do País todo. É uma cidade que nunca teve
problemas de segurança pública, onde as principais prioridades eram
saúde e educação, mas hoje é a segurança pública. O povo diz que
tem medo de sair à rua, medo de ser assaltado, baleado, de ir a um
banco e à escola. Isso não pode perdurar.

Depositamos nas mãos do nosso companheiro pedetista Gildásio
Dias Rocha nossa inteira e irrestrita confiança, e ele terá a
solidariedade desta Casa, o apoio deste grande Governador Aécio
Neves e toda a estrutura de segurança pública do nosso Estado.

Parabéns ao Prefeito Athos, que tem feito um trabalho magnífico e
fantástico, embora haja pessoas que não gostem. Ele é um Prefeito
que tem consciência do que faz e responsabilidade pelos seus atos; é
tranqüilo e dará conta disso. A grande resposta que dará será uma
administração progressista e desenvolvimentista, voltada
principalmente para o povo de Montes Claros. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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.

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 1.431 e 1.432/2007, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 31/10/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.548/2007, do Governador do Estado, 1.574 e
1.575/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, e 1.579 e 1.617/2007, da
Deputada Elisa Costa; de Administração Pública - aprovação, na 29ª
Reunião Ordinária, em 31/10/2007, dos Requerimentos nºs
1.355/2007, do Deputado Doutor Viana, 1.358/2007, do Deputado
Jayro Lessa, e 1.373/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Turismo - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 31/10/2007, dos
Requerimentos nºs 1.356/2007, do Deputado Doutor Viana, e 1.357 e
1.360/2007, do Deputado Jayro Lessa; do Trabalho - aprovação, na
25ª Reunião Ordinária, em 31/10/2007, dos Projetos de Lei nºs
141/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 405/2007, do Deputado
Sebastião Helvécio, 1.387/2007, do Deputado José Henrique,
1.409/2007, do Deputado Wander Borges, 1.510/2007, do Deputado
Antônio Genaro, 1.549/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho,
1.554/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, 1.557/2007, do
Deputado Carlos Mosconi, 1.559/2007, do Deputado Domingos Sávio,
1.562/2007, do Deputado Ademir Lucas, 1.590/2007, do Deputado
Rômulo Veneroso, 1.594/2007, do Deputado Ademir Lucas,
1.607/2007, do Deputado Luiz Tadeu Leite, 1.618/2007, do Deputado
Fábio Avelar, 1.633/2007, do Deputado Antônio Júlio, e 1.638/2007,
do Deputado Tiago Ulisses, e do Requerimento nº 1.375/2007, do
Deputado Jayro Lessa; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 26ª
Reunião Ordinária, em 31/10/2007, foram aprovados conclusivamente
os Requerimentos nºs 1.371/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
e 1.374/2007, da Deputada Gláucia Brandão (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
segunda-feira, dia 5, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 1º/11/2007, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Romeu
Amaral, em 27/10/2007, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento da
Sra. Iris Maria Reis Pereira, em 29/10/2007, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 31/2007, EM 4/7/2007

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, Bráulio Braz e Delvito Alves, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Inácio Franco.
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 desta Comissão. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, e a designar o relator. O Presidente determina a
distribuição de cédulas de votação e convida o Deputado Bráulio Braz
para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos
por unanimidade os Deputados Bráulio Braz e Ademir Lucas para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O
Deputado Bráulio Braz é empossado Presidente. A seguir dá posse ao
Vice-Presidente e na oportunidade designa o Deputado Delvito Alves
para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Delvito Alves - Weliton Prado.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 34/2007, EM 2/10/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Costa, Wander Borges e Hely Tarqüínio (substituindo este
ao Deputado Rômulo Veneroso, por indicação da Liderança do PV),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a
reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
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reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar relator.
Em seguinda, o Presidente distribui as cédulas de votação aos
Deputados devidamente rubricadas e convida o Deputado Wander
Borges para atuar como escrutinador. O Deputado Wander Borges
proclama os resultados, sendo eleitos para Presidente o Deputado
Wander Borges e para Vice-Presidente o Deputado Sebastião Costa,
ambos com três votos. O Presidente “ad hoc” empossa como
Presidente o Deputado Wander Borges, que agradece a escolha de
seu nome e dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Sebastião Costa.
O Presidente Wander Borges avoca a si a relatoria da proposição.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, comunica que a próxima reunião desta Comissão
será convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Wander Borges, Presidente - Adalclever Lopes - Weliton Prado.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/10/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Célio Moreira, 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 apreciar a matéria constante na
pauta. 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 seja
realizada  reunião  desta Comissão nas cidades de Januária e
Pirapora - Barra do Guaicuí (Várzea da Palma), para, em audiência
pública discutir a contaminação do Rio São Francisco e seus afluentes
e os impactos na economia local e na saúde da população; Carlos
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Pimenta, Délio Malheiros e Célio Moreira em que solicitam seja
realizada reunião desta Comissão para, em audiência pública, debater
os termos do contrato realizado entre o Estado e o Banco do Brasil,
especialmente em relação aos direitos dos servidores. 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, 1º de novembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/10/2007
Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio Júlio.
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 1.669 e 1.680/2007
(Deputado Gilberto Abramo); 1.665 e 1.674/2007 (Deputado Sebastião
Costa); 1.666, 1.675 e 1.677/2007(Deputado Delvito Alves); 1.670 e
1.679/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.671 e 1.681/2007
(Deputado Hely Tarqüínio); 1.668, 1.672 e 1.673/2007 (Deputado
Sargento Rodrigues); 1.667 e 1.678/2007 (Deputado Neider Moreira);
982/2007 (Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Presidente informa que continua em
discussão o parecer do relator, Deputado Sebastião Costa, sobre o
Projeto de Lei nº 1.585/2007, que conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 14. No
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decorrer da discussão, são apresentadas 19 propostas de emendas e
um substitutivo. Encerrada a discussão, o Presidente submete a
votação e é aprovado o parecer do relator, salvo propostas de
emendas e substitutivo apresentados. A seguir, submete a votação, o
substitutivo, que é rejeitado. A seguir, submete a votação e são
rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 1 a 3 e 5 a 12 e 14 a 19. As
propostas de emendas nºs 4 e 13 ficam prejudicadas por estarem
contidas no corpo do parecer do relator. 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 408/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Neider Moreira, em virtude de redistribuição); 1.610/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 e 1.645/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa ).
Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 982, 1.514 e 1.560/2007,
no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de
prazo solicitada pelo respectivo relator, Deputado Sebastião Costa. O
Projeto de Lei nº 1.310/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela
Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.566/2007, no 1º
turno, deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo respectivo relator, Deputado Sargento Rodrigues. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.662/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). 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 418, 1.491 e 1.646/2007 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 791/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves); 811 e 1.649/2007 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude
de redistribuição); 1.199/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em
virtude de redistribuição); 1.538 e 1.663/2007, este com a Emenda nº
1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.647 e 1.653/2007 (relator:
Deputado Neider Moreira); 1.656/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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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 1.642, 1.648 e 1.650/2007; ao DER-MG e ao
autor, o Projeto de Lei nº 1.644/2007; e à Secretaria de Estado da
Saúde e ao autor, o Projeto de Lei nº 1.640/2007. 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, 30 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Ademir Lucas -

Delvito Alves.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira
e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião 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
apreciar matéria constante na pauta, tratar assuntos de interesse da
Comissão e obter esclarecimentos sobre denúncias de corrupção
envolvendo policiais militares, veiculadas no jornal "Eh. Notícia", e
sobre a divulgação de documento interno da PMMG contendo o nome
de policiais da 204ª Companhia. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Cel. PM Cézar Romero Machado dos
Santos, Corregedor de Polícia Militar de Minas Gerais; Major Zoé
Ferreira dos Santos, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPMBM;
Subtenente Raimundo Nonato Menezes Araújo, Diretor de
Planejamento, representando o Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro,
Presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e Bombeiro
Militar - Aspra; Cabo Álvaro Rodrigues Coelho, Presidente do Centro
Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar -
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CSCS; Jair Ribeiro Alves dos Santos, Presidente da Associação dos
Trabalhadores em Transporte Alternativo de Belo Horizonte e Região
Metropolitana; Ranulfo de Paula Ramos, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Autônomos em Transportes Suplementares de
Passageiros e Cargas de Ribeirão da Neves - Sincap, que são
convidados a tomar assento à mesa. Este 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 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 1.569/2007, que recebeu parecer pela aprovação (relator:
Deputado Sargento Rodrigues). Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 1.280/2007. 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: Antônio Carlos Arantes em
que solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Segurança Pública, em São
Sebastião do Paraíso, para, em audiência pública, debaterem a
violência e a insegurança a que estão submetidas as famílias e as
providências necessárias para garantir segurança pública nas áreas
rurais do Estado; Paulo Cesar, em que solicita seja realizada reunião
desta Comissão no Município de Araújos para, em audiência pública,
debater sobre o alto índice de violência no Município; Délio Malheiros,
em que solicita seja realizada visita desta Comissão à cadeia pública
de Governador Valadares, a fim de que sejam verificadas as
condições em que se encontram os detentos, em face da denúncia
encaminhada pelos Promotores de Justiça da referida comarca;
Sargento Rodrigues(5), em que solicita seja formulada manifestação
de aplauso aos policiais civis elencados; seja ouvido nesta reunião o
Sr. Ranulfo de Paula Ramos, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Autônomos em Transporte Suplementar de
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Passageiros e Cargas de Ribeirão das Neves; seja realizada reunião
desta Comissão para, em audiência pública, averiguar denúncia de
violência sofrida pelo menor L.H., bem como debater questões
relacionadas a empresas clandestinas de segurança particular; em
que pleiteia sejam solicitadas ao Comandante-Geral da Polícia Militar
e ao Secretário de Estado de Defesa Social informações sobre as
providências tomadas em relação a abertura de processo
administrativo disciplinar e ao afastamento do Major PM Caubis de
Romes Pereira, Comandante da 4ª Companhia Indenpendente da
PMMG, no Município de Frutal, solicitado por esta Comissão por meio
do Ofício nº 1.569/2007/SGM, de 9/8/2007; seja formulado apelo ao
Cel. PM Cézar Romero Machado dos Santos, Corregedor de Polícia
Militar de Minas Gerais, com vistas a instauração de inquérito policial
militar, para fins de indiciamento e apuração de denúncias contra o
Ten.-Cel. Silas Barnabé de Souza, Comandante do 40º BPM, do
Município de Ribeirão das Neves, e solicita ainda seja encaminhada
cópia do documento que menciona ao Promotor de Justiça Fernando
Ferreira Abreu, Coordenador da Promotoria de Justiça junto à
Auditoria de Justiça Militar. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo César - Paulo Guedes.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Inácio Franco, Wander Borges e
Padre João, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Júlio, Hely Tarqüínio, Djalma Diniz e
Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sávio Souza Cruz, 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
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informa que a reunião se destina a conhecer as propostas
apresentadas 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
comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
do Senador Fernando Collor (19/10/2007); e da Associação de
Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (20/10/2007). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. José
Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais - Sindiextra -, que é convidado a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio
Avelar, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para
que faça sua exposição. 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
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.150, 1.427, 1.464 e
1.472/2007. 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 votados
oportunamente: do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita a
realização de reunião conjunta com a Comissão de Política
Agropecuária, com os convidados que menciona, para discutir o
Decreto nº 44.309, de 2007, que determina penalidades por infrações
de caráter ambiental; e do Deputado Padre João em que solicita seja
formulado apelo ao DNIT com vistas a que autorize a construção de
estrada alternativa para o transporte de minério na BR-040, no trecho
que vai do Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, até o Município de
Conselheiro Lafaiete; seja formulado apelo ao Copam e à Feam com
vistas a que agilizem o processo de licenciamento ambiental para a
construção da referida estrada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca - Inácio

Franco.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007
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 do Deputado
Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e discutir e votar proposições 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 1.343, 1.344 e
1.351/2007. 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 da Deputada Cecília Ferramenta, em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão na cidade de
Bom Despacho, com o objetivo de conhecer e debater a situação dos
produtos de leite cooperados do centro-oeste mineiro, bem como a
realização de visita técnica desta Comissão à Cooperativa Mista dos
Produtores Rurais de Bom Despacho - Cooperbom -; e do Deputado
Eros Biondini, em que pleiteia seja solicitada ao Ministério da
Agricultura agilidade na liberação da verba necessária ao
funcionamento da segunda linha do laboratório de leite da UFMG.
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, 31 de outubro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Célio Moreira - Eros Biondini.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Walter Tosta e Paulo Guedes
(substituindo este à Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança
do PT), 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
Paulo Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Manoel da Silva Ribeiro, Prefeito Municipal de Ressaquinha,
publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/10/2007. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o parecer pela
aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.536/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta (relator: Deputado Walter
Tosta, 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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.545/2007
(relator: Deputado Domingos Sávio), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.302 e 1.312/2007. 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, 31 de outubro de 2007.
Elisa Costa, Presidente - Ronaldo Magalhães - Walter Tosta.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
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MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007

Às 16h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas e Doutor Rinaldo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Magalhães, 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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Dennis Mendonça Ramos, Presidente da
Câmara Municipal de Ponte Nova, publicada no “Diário do Legislativo”,
do dia 20/10/2007. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
Lei Complementar nº 26/2007 no 1º turno, para o qual foi designado
relator o Deputado Weliton Prado. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 1.288/2007. 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 Ademir
Lucas, Ronaldo Magalhães e Doutor Rinaldo, em que solicitam seja
realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Administração Pública para debater, em audiência pública, o Projeto
de Lei Complementar nº 26/2007; Weliton Prado, Almir Paraca e Paulo
César (2), em que solicitam sejam enviados ofícios ao Presidente da
República e ao Ministro de Estado de Minas e Energia solicitando a
prorrogação do Programa Nacional de Universalização do Acesso e
Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos - para 2009, e ao Presidente
da Cemig, para 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 a retomada do Programa Luz para Todos. A seguir, a
Presidência recebe requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita seja realizada audiência pública na cidade de
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Pouso Alegre para debater o Projeto de Lei Complementar nº 26/2007;
Weliton Prado (2), em que solicita sejam realizadas audiências
públicas nesta Casa e na cidade de Uberlândia para debater o Projeto
de Lei Complementar nº 26/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges -  Ademir  Lucas -

Ronaldo Magalhães - Padre João.
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/10/2007

Às 10 horas, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Salto
da Divisa o Deputado Durval Ângelo, membro da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presente. A Presidência informa que a reunião
se destina à realização audiência pública para obter esclarecimentos
sobre reforma agrária na região de Salto da Divisa. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Marilene Araújo
Carvalho, Presidente do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos
Humanos; a Irmã Geralda Magela, representante da Igreja das Irmãs
Dominicanas; os Srs. Aldenir Vianna Pereira, Diretor de Promoção e
da Defesa da Cidadania no Campo, representando Luiz Antônio
Chaves, Diretor-Geral do Iter; Luís Carlos Martins Costa, Promotor de
Justiça da Área de Conflitos Agrários, representando Afonso Henrique
de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do CAO -
Conflitos Agrários; Ênio Bohnenberger, dirigente da Coordenação
Nacional do MST Nacional; Dom Hugo Steekelenburg, Bispo da
Diocese de Almenara, Frei Guido Faria, vigário paroquial de Salto da
Divisa, José Carlos André Ferreira, Presidente da Câmara Municipal
de Salto da Divisa; Waldemir Batista dos Reis, Almir Gomes Lima,
José Maurício dos Santos, Ílton Ferreira Guimarães e Fábio Lopes da
Cruz, Vereadores da Câmara Municipal de Salto da Divisa, que são
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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 nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de novembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/10/2007
Às 14h31min, 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, a qual é dada por aprovada e 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 a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado André Quintão
(2), em que solicita sejam realizadas reuniões conjuntas da Comissão
com a de Administração Pública, para se debaterem, em audiência
pública, os Projetos de Lei nºs 1.582 e 1.677/2007. 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, 1º de novembro de 2007.
Eros Biondini, Presidente - Carlin Moura - Almir Paraca.

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Weliton Prado e Wander Borges. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Getúlio Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debate
público sobre o tema: "Etanol, Investimentos e Impactos em Minas
Gerais". Em seguida, registra a presença dos Srs. Gilman Viana
Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais; Maurício de Oliveira Cecílio, Diretor
do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -,
representando o Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Secretário de Estado
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais; Affonso Damásio
Soares, Superintendente Técnico da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg -, representando o Sr.
Roberto Simões, Presidente dessa entidade; Vilson Luiz da Silva,
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais - Fetaemg -; Luiz Custódio Cotta Martins, Presidente
do Sindicato das Indústrias de Álcool de Minas Gerais; José Roberto
Scolforo, Pró-Reitor da Universidade Federal de Lavras - Ufla -;
Gláucia Moreira Drumond, Superintendente Técnica da Fundação
Biodiversitas; e João Ricardo Albanez, Superintendente de Política e
Economia da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento
à mesa. O Deputado Vanderlei Jangrossi tece suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições, momento em que o Sr. Vilson Luiz da Silva,
Presidente da Fetaemg, entrega ao Deputado Vanderlei Jangrossi,
Presidente da Comissão, documento intitulado “Etanol, Investimentos
e Impactos em Minas Gerais”. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
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a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Ademir Lucas.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/10/2007
Às 9h45min, comparecem na oca da aldeia xacriabá, localizada no

Muncípio de São João das Missões, os Deputados Sargento
Rodrigues e Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Paulo Guedes. 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 debater,
em audiência pública, questões relativas ao assassinato do índio
xacriabá Avelino Nunes Macedo e comunica o recebimento de ofício
do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, justificando
sua ausência na presente reunião. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. José Nunes de Oliveira, Prefeito
Municipal de São João das Missões; João Cordoval de Barros,
Prefeito Municipal de Matias Cardoso; Vereador Antônio Araújo
Santana, Presidente da Câmara Municipal de São João das Missões;
João Pereira da Silva, Vice-Prefeito de São João das Missões;
Raimundo Nonato Gonçalves, Delegado Regional de Januária;
Waldemar Adilson Krenak, representante da Funai em Minas Gerais;
Luís Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter-MG; Domingos Nunes,
cacique da aldeia xacriabá; Santo Caetano Barbosa, cacique da aldeia
morro vermelho; Antônio Pocidónio, cacique, 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 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.
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Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Paulo Cesar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.091/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar denominação à rodovia que liga os Municípios de Nova
Resende e Bom Jesus da Penha.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/5/2007, 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
5/6/2007. De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.091/2007 tem por escopo dar a denominação

de Jacy Batista Corrêa à rodovia que liga os Municípios de Nova
Resende e Bom Jesus da Penha.

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 membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da Lei Maior. É a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
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do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios 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.

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 a referida rodovia
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° 1.091/2007.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.305/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação à estrada que liga o Município de Dom
Viçoso à MG-347.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 28/6/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, 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 DER-MG, em 17/7/2007.
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De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.305/2007 tem por escopo dar a denominação
de João Pereira de Castro à estrada que liga o Município de Dom
Viçoso à MG-347.

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 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.

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 a referida estrada
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.305/2007.

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

Moreira - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.649/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Creche Dora Ribeiro, 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 1.649/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Dora Ribeiro, com sede no Município de Belo Horizonte, que
possui como finalidade precípua acolher e amparar a infância,
proporcionando a crianças de até seis anos, além de educação, abrigo
e alimentação, serviços médicos e assistência social, benefícios
extensivos aos familiares das crianças e seus educadores. Oferece
também atividades sociais, culturais, artísticas, esportivas e de lazer,
além de promover cursos e feiras de natureza pedagógica e
educacional.

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

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

nº 1.649/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.691/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Movimento das Mulheres de Timóteo,
com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/10/2007 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 1.691/2007 visa a declarar de utilidade pública o

Movimento das Mulheres de Timóteo.
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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 5º do seu estatuto determina que a
entidade não remunera seus Diretores, sócios, Conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes e que o art. 14 preceitua
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a uma ou mais entidades congêneres registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.691/2007.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.701/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O Projeto de Lei nº 1.701/2007, de autoria do Deputado Sebastião
Helvécio, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro
Comunitário Pró-Desenvolvimento do Bairro Carlos Chagas, com sede
no Município de Juiz de Fora.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/10/2007 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 1.701/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública o Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento do Bairro Carlos
Chagas, com sede no Município de Juiz de Fora.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 2º do art. 35,
que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a uma ou mais instituições de caridade do Município; e no
art. 44 que nenhum cargo eletivo do Centro Comunitário será
remunerado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.701/2007.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.480/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
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Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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, para construção de unidades
habitacionais.

Essa utilização do imóvel a ser doado, determinada pelo parágrafo
único do art. 1º da proposição, atende ao 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, no prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação estabelecida.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. O § 2º do art. 105 dessa norma
estabelece que a movimentação de valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Constatamos, pois, 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.

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

1.480/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Célio Moreira, relator - Jayro Lessa - Paulo
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Guedes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.481/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Sebastião Helvécio e
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, foi considerada jurídica, constitucional e legal.
Cabe agora a este 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 1.481/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Itabirinha de Mantena um
imóvel com área de 400,00m², situado na Praça D. Manoela, s/nº,
nesse Município.

Em defesa do interesse público, o parágrafo único do art. 1º do
projeto prevê que o imóvel será destinado à edificação de unidade de
saúde, 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.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2º do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser
desvirtuada ou modificada a sua finalidade.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo 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
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
e exige autorização legislativa específica para a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo financeiro do Estado.
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Assim, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição
atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o
erário e não acarretar repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.481/2007, no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Célio Moreira, relator - Paulo Guedes - Jayro

Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.583/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe
altera a Lei nº 14.940, de 29/12/2003, que institui o Cadastro Técnico
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
do Estado de Minas Gerais -TFAMG - e dá outras providências.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça 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 o projeto nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição pretende adequar os valores de receita bruta das

microempresas e empresas de pequeno porte ao disposto na Lei
Complementar Federal nº 123, de 2006, que institui o estatuto
nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte.

Objetiva, também, estabelecer, para fins de enquadramento do porte
do contribuinte, o somatório das receitas brutas de todos os
estabelecimentos do contribuinte, para evitar o inadimplemento da
taxa de controle e fiscalização ambiental em relação a
estabelecimento que não aufira receita, mas exerça atividade
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais.

Além disso, estabelece que os valores em Ufemg devidos são os
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vigentes na data do vencimento do tributo, e não os vigentes na data
do pagamento. A medida, segundo o Secretário da Fazenda, tem por
objetivo evitar a dupla cobrança de encargos moratórios, quando do
pagamento em atraso. Ele esclarece, ainda, que tal providência já foi
implementada em diversos tributos disciplinados na Lei nº 6.763, de
1975, que consolida as leis tributárias do Estado.

Portanto, as alterações tributárias na Lei nº 14.940, de 2003, que
institui a TFAMG, apresentam-se sob três enfoques distintos:
cumprimento da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;
somatório das receitas brutas dos estabelecimentos para fins de
cálculo do tributo; e fixação da data de vencimento do tributo para fins
de pagamento.

Sobre essas medidas fazemos as ponderações a seguir.
A Lei Federal nº 10.165, de 2000, de criação da TFAMG, serviu de

referência para a instituição, no plano estadual, da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais. Trata-se, na
verdade, de versão estadualizada do tributo federal, uma vez que o
exercício do poder de polícia em matéria ambiental incumbe aos três
níveis de governo.

De conformidade com o modelo tributário federal, o pagamento do
tributo no âmbito do Estado é passível de compensação para fins de
pagamento do tributo federal até o limite de 60%. Por isso, a taxa
estadual adota base de cálculo similar à que foi estabelecida no plano
federal, de forma a manter uniformidade de tratamento e permitir a
aplicação do sistema de compensação tributária. Assim, a receita
bruta das microempresas, das empresas de pequeno e médio porte e
de grandes empresas é idêntica. Da mesma forma, o fato gerador é o
mesmo e nem poderia ser diferente. Já em relação ao valor a ser
recolhido aos cofres públicos, a diferença reside em que, no plano
federal, foi fixado em moeda corrente, e, no plano estadual, em
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, com
parâmetros no percentual de 60% do valor cobrado pela União.

Constitucionalmente, incumbe ao poder central estabelecer normas
gerais para fins de enquadramento de pessoas físicas e jurídicas na
qualidade de microempresas e empresas de pequeno porte. A
competência da União sobre a matéria advém da Emenda
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Constitucional nº 42, de 2003, que acrescentou a alínea “d” ao art. 146
da Constituição Federal.

Como a Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, alterou os
valores de receita bruta das microempresas e empresas de pequeno
porte para fins de tratamento tributário simplificado, logo o ajuste na
fórmula de cálculo da referida taxa estadual tem necessariamente que
ocorrer, inclusive no que diz respeito ao conceito de microempresa e
empresa de pequeno porte. Por essa razão, justifica-se, juridicamente,
a adoção do somatório das receitas dos estabelecimentos para fins de
enquadramento e exação tributária.

Já em relação ao valor tributário devido, a sua expressão deve ter
como marco a data de vencimento, e não a do seu pagamento.
Assiste razão ao Secretário da Fazenda quando diz que a forma de
cobrança em vigor promove dupla cobrança de encargos moratórios.
Como se sabe, a Ufemg é um valor móvel, corrigido pelo IGPM
anualmente. Assim, algumas situações podem levar o contribuinte em
atraso ao pagamento de duplo encargo moratório, o primeiro,
decorrente do ajuste do valor da Ufemg, e o segundo em decorrência
do atraso do recolhimento do próprio tributo. No ICMS, isso não
ocorre, tendo em vista que a alíquota incide sobre valor estabelecido
em moeda corrente. Portanto, o tratamento tributário, no caso da taxa,
deve ser o mesmo dispensado ao contribuinte do ICMS e demais
impostos que utilizam como base de cálculo o valor expresso em real.
Trata-se de justiça fiscal.

Em relação à autorização regulamentar para o Poder Executivo
promover os ajustes nos valores de receita bruta anual, a medida
nada mais representa do que um mecanismo de flexibilização ao
dispor da receita fazendária para promover, de forma ágil, as
adequações necessárias na legislação do Estado, na hipótese de
alteração da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. Portanto, a
delegação não confere poderes ilimitados, incompatíveis com o
princípio da reserva legal em matéria tributária.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.583/2007.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.602/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, cabendo agora a este 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 1.602/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Juiz de Fora um imóvel com
área de 723,00m², situado na Rua Diva Garcia, nesse Município. O
referido imóvel foi doado ao Estado, em 1969, por aquele ente
federativo, para que abrigasse a Escola Estadual Dilermando Cruz;
entretanto, essa unidade de ensino encontra-se, atualmente, instalada
em imóvel próprio.

Em defesa do interesse público que deve nortear as ações da
administração pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê
que o imóvel será utilizado como canteiro de obras da 3ª etapa do
projeto de revitalização urbana e do Córrego do Yung e, após a sua
conclusão, será destinado a equipamento público.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2º do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel 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.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo 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
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
e exige autorização legislativa específica para a movimentação dos
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valores pertencentes ao ativo financeiro do Estado.
Assim, do ponto de vista financeiro, a proposição atende aos

preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.602/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 6  de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Célio Moreira - Paulo

Guedes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.631/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena 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 1.631/2007 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 Barbacena, constituído de terreno urbano edificado, com
área de 1.193,04m², situado na Praça Conde de Prado, nº 81, Centro,
nesse Município, incorporado ao patrimônio do Estado em 1929 por
compra de particulares.

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 instalação de serviços públicos de saúde,
educacionais e culturais, com relevantes benefícios para a
comunidade local.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de
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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 e não acarretar repercussão na lei
orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.631/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Paulo Guedes, relator - Jayro Lessa - Célio

Moreira.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.446/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
revoga o art. 22 da Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre
formas de extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei nº
6.763, de 26/12/75, a Lei nº 13.470, de 17/1/2000, a Lei nº 14.062, de
20/11/2001, e dá outras providências.

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

Fundamentação
O projeto em análise visa revogar o art. 22 da Lei nº 14.699, de

2003, o qual veda, em seu “caput”, a exigência de depósito prévio
para seguimento de recurso dirigido à Câmara Especial do Conselho
de Contribuintes contra decisão nos processos tributário-
administrativos. Entretanto, o seu § 1º estabelece uma exceção à
regra acima referida, no caso de ser o valor atualizado do crédito
tributário igual ou superior a 200 mil Ufemgs na época da interposição
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do recurso. Nessa hipótese, o recorrente deve efetivar depósito, em
moeda corrente, de valor correspondente a 15%, 20% ou 30% da
exigência fiscal definida no primeiro julgamento do Conselho de
Contribuintes, conforme o montante do crédito tributário.

A proposta de revogação do referido dispositivo, segundo exposição
de motivos do Secretário de Estado de Fazenda, foi recomendada
pela Advocacia-Geral do Estado - AGE -, em decorrência de decisão
do Supremo Tribunal Federal - STF -, proferida em sessão do dia
28/3/2007, que declarou inconstitucional as normas relacionadas com
a exigência de depósito prévio para interposição de recurso no âmbito
do processo tributário administrativo (Adins nºs 1.922-DF e 1.976-DF).

A aprovação do projeto é plenamente justificável, uma vez que,
segundo a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça no 1º
turno, com a concordância desta Comissão, o dispositivo objeto da
revogação fere o princípio constitucional da isonomia e o amplo direito
de defesa do contribuinte. Além disso, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, a proposição não encontra óbice, conforme já se
pronunciou esta Comissão, tendo em vista que o pagamento que
deixa de ser exigido não constitui receita do Estado, por se referir a
um depósito prévio, e não a um crédito tributário definitivo, sobre o
qual ainda cabe discussão nas esferas administrativa e judiciária.

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

1.446/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Antônio Júlio - Paulo

Guedes - Ruy Muniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.521/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.521/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Sociedade Musical
Senhora Mãe de Deus de Roças Novas, 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° 1.521/2007

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Senhora Mãe de
Deus de Roças Novas, com sede no Município de Caeté.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Musical

Senhora Mãe de Deus de Roças Novas, com sede no Município de
Caeté.

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.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 2/2007 (encaminhando
o Projeto de Lei nº 1.770/2007), da Comissão de Justiça - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 1.771 a 1.775/2007 - Requerimentos nºs 1.433 a 1.440/2007 -
Requerimentos dos Deputados Deiró Marra, Weliton Prado (2), Dinis
Pinheiro e outros e Vanderlei Miranda - Comunicações:
Comunicações do Deputado Elmiro Nascimento (3) - Oradores
Inscritos: Discursos do Deputado Zezé Perrella, da Deputada Ana
Maria Resende e dos Deputados Vanderlei Miranda, Sargento
Rodrigues e Getúlio Neiva - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Deiró Marra, Weliton Prado (2), Dinis
Pinheiro e outros e Vanderlei Miranda; deferimento - 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 - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - 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 - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
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Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - 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 14h13min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Inácio Franco, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIO Nº 2/2007
Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se

segue, resultante do desmembramento do Projeto de Lei nº
1.582/2007, do Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.770/2007
Altera a Lei Delegada nº 123, de 25 de janeiro de 2007, que dispõe

sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de
Fazenda; a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, que dispõe
sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de
cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas da
administração direta do Poder Executivo e dá outras providências; e a
Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o
Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de Cargos de
Provimento em Comissão e as funções gratificadas da administração
autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



487

Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - (...)
§ 1º - Integram ainda o Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão a que se refere o ‘caput’ os cargos constantes nos Quadros
Específicos de que tratam os arts. 81 e 82 da Lei Complementar nº 30,
de 10 de agosto de 1993; o art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de
2004; os arts. 8º-D e 8º-E da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004;
o art. 12 da Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975; o art. 1º da Lei
nº 6.499, de 4 de dezembro de 1974; os Cargos de Natureza Especial
e os Cargos Integrantes do Quadro do Tesouro Estadual, constantes
nos Anexos VIII e IX desta lei delegada, respectivamente.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o “caput” são graduadas em nove

níveis, em razão da complexidade das atribuições e considerados os
indicadores a que se referem os incisos I e II do § 1º do art. 3º desta
lei delegada.".

Art. 3º - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei Delegada nº
123, de 25 de janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 3º - (...)
IX - (...)
d) Superintendências Regionais da Fazenda, em número de até dez;
(...)
Art. 4º - Serão estabelecidas em decreto:
I - a localização das Superintendências Regionais da Fazenda;
II - a localização, a abrangência e a subordinação das unidades

integrantes da estrutura orgânica complementar das
Superintendências Regionais da Fazenda;

III - a classificação das unidades de que trata o inciso II, segundo
padrões de planejamento geo-econômico e outras variáveis de
natureza tributária e fiscal.".

Art. 4º - O art. 6º da Lei nº 11.456, de 25 de abril de 1994, passa a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
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"Art. 6º - (...)
§ 1º - A gratificação de que trata o “caput” será atribuída

exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo das carreiras de que tratam os incisos XI, XII e XIII do art. 1º da
Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005.

§ 2º - O servidor de que trata o § 1º não fará jus à gratificação de
que trata o ‘caput’ se estiver em exercício de cargo de provimento em
comissão ou designado para função gratificada.".

Art. 5º - Os valores da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de
que trata a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, devida aos
cargos de provimento em comissão dos Quadros Específicos de que
tratam o art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, os arts. 8º-
D e 8º-E da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o art. 1º da Lei nº
6.499, de 4 de dezembro de 1974, e dos Cargos de Natureza Especial
de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26
de janeiro de 2007, são os constantes no Anexo I desta lei.

Parágrafo único - Os valores da VTI são devidos aos ocupantes dos
cargos especificados no “caput” a partir de 1º de fevereiro de 2007.

Art. 6º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão
constante nos Quadros Específicos de que tratam o art. 26 da Lei nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, os arts. 8º-D e 8º-E da Lei nº 15.301,
de 10 de agosto de 2004, e o art. 1º da Lei nº 6.499, de 4 de
dezembro de 1974, poderá optar:

I - pela remuneração do cargo de provimento em comissão;
II - pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de vinte por

cento da remuneração do cargo de provimento em comissão.
Parágrafo único - A parcela de 20% (vinte por cento) a que se refere

o inciso II do “caput” não se incorporará à remuneração do servidor
nem servirá de base para o cálculo de nenhuma outra vantagem,
salvo a decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a
data da promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19,
de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias.

Art. 7º - Ficam extintos os cargos de Chefe de Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
e no Rio de Janeiro, de que trata o art. 3º da Lei nº 11.432, de 19 de
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abril de 1994.
Art. 8º - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento

em Comissão, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 2007,
dois cargos DAD-9, com lotação nos Escritórios de Representação do
Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo e no Rio de
Janeiro.

§ 1º - Em decorrência do disposto no “caput”, os itens IV.2.11.10 e
IV.2.11.12 do Anexo IV.2 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a
vigorar na forma constante no Anexo II desta lei.

§ 2º - Em virtude do disposto no “caput”, as linhas "Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São
Paulo" e "Escritório de Representação do Governo do Estado de
Minas Gerais no Rio de Janeiro" do Anexo IV.1 da Lei Delegada nº
174, de 2007, ficam substituídas pelas constantes no Anexo III desta
lei.

§ 3º - Os cargos a que se refere o “caput” e a respectiva forma de
recrutamento serão identificados em decreto, observado o disposto no
art. 6º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 9º - O inciso VIII do art. 3º da Lei Delegada nº 120, de 25 de
janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - (...)
VIII - Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres -

Cepam;”.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a composição

do Conselho de Coordenação Cartográfica - Concar -, instituído nos
termos da Lei nº 10.626, de 16 de janeiro de 1992, respeitado o
equilíbrio de representação em vigor até a data da publicação desta
lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Ficam revogados:
I - o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro

de 2003;
II - o parágrafo único do art. 10 da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007;
III - o art. 22 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
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Anexo I
(a que se refere o art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)

1 - Valor da VTI de Cargos do Quadro Geral de Cargos de
Provimento em Comissão da Administração Direta do Poder Executivo

* -  A tabela referente ao item “1.1 - Cargos de Natureza Especial” foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 8.11.2007.

1.2 - Quadro de cargos de provimento em comissão específicos da
Secretaria de Estado de Educação

* -  A tabela referente ao item “1.2.1 - Diretor de Escola”  foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 8.11.2007.

* -  A tabela referente ao item  “1.3 - Quadro de cargos de
provimento em comissão específicos da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.11.2007.

Anexo II
(a que se refere o § 1º do art. 9º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)

IV.2 - Quantitativos de cargos de provimento em comissão atribuídos
aos órgãos do Poder Executivo

(a que se refere § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de
janeiro de 2007)

  * - A tabela referente ao item “IV.2.11.10 - Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São
Paulo”   foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.11.2007.
  * - A tabela referente ao item “IV.2.11.12 - Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Rio de
Janeiro”  foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.11.2007.

Anexo III
(a que se refere o § 2º do art. 9º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)

  * -  A tabela referente ao "Anexo IV - Quantitativos de Valores
Unitários e Cargos de Provimento em Comissão - IV.1 - Quantitativos
de Unidades de Valor Atribuídas aos Órgãos do Poder Executivo - (a
que se referem o § 2º do art. 2º, o § 4º do art. 8º, o § 2º do art. 14 e o
inciso I do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de
2007)” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.11.2007.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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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 1.771/2007
Denomina Rodovia Sebastião Gomes dos Reis - Tatão Sampaio - o

Trecho da estrada que liga o Município de Sericita à BR-262.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Sr. Sebastião Gomes dos Reis -

Tatão Sampaio - o trecho da rodovia que liga o Município de Sericita à
BR-262.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição, que visa dar o nome do saudoso

Sebastião Gomes dos Reis, mais conhecido como Tatão Sampaio,
para denominar o trecho da Rodovia que liga o Município de Sericita à
BR-262, representa uma merecida homenagem a um homem que
sempre lutou pelos ideais de liberdade e pelo desenvolvimento social
dessa cidade que ainda se denominava Itaporanga quando da
chegada de Tatão Sampaio ao Município.

Sebastião Gomes dos Reis, filho de José Gomes Reis e Angelina
Pedra, quinto filho de uma família de treze irmãos, nasceu em 20/1/28,
no Município de Araponga. Mudou-se ainda jovem para a Fazenda
Santa Cruz, no Município de Itaporanga, atual Sericita, onde exerceu
as atividades de agropecuarista. Em 19/9/62, casou-se com Maria
Aparecida Cruz, com quem teve quatro filhos: Sebastião Robison Cruz
dos Reis, atual Prefeito de Sericita (Gestões 2000/2004 e 2004/2008),
e José Artur, Simone e Sinara. Homem honesto, de muitos amigos,
ajudava a todos que o procuravam, sem medir esforços. Deixava de
cuidar de próprios interesses para se dedicar às pessoas que
acorriam a pedir orientação e ajuda, principalmente às pessoas mais
carentes da comunidade. Em 6/7/73, retornando de São Pedro dos
Ferros com mais três irmãos e um sobrinho, um acidente de
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automóvel na Rodovia MG-329 interrompeu sua vida, aos 45 anos de
idade, e a de seus dois irmãos, Anacleto Gomes Sampaio e José
Martins Sampaio. Tatão Sampaio deixou uma certeza junto aos
familiares e amigos: a de que ele se foi ainda novo para junto de
Deus, porém cumpriu com dignidade sua missão aqui na terra!

No momento em que o Governador Aécio Neves mais uma vez
cumpre compromisso assumido com o povo de Sericita, incluindo a
pavimentação asfáltica do referido trecho no Programa Pró-Acesso,
cuja implementação é fruto, também, do resultado de um árduo e
incessante trabalho do atual Prefeito, Sebastião Robison Cruz dos
Reis, filho de Tatão Sampaio, cabe homenagear um homem que
sempre esteve identificado com os anseios da região.

Assim, espero contar o apoio dos nobres parlamentares desta Casa
Legislativa para 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 1.772/2007
Dispõe sobre a atividade de Despachante Documentalista e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Despachante Documentalista é a pessoa física, habilitada

e devidamente inscrita junto ao Conselho Regional dos Despachantes
Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-MG -, para
exercer as seguintes atividades:

a) trâmite de documentos de veículos automotores, impostos sobre
a propriedade, taxas, multas e emolumentos incidentes sobre serviço
de trânsito e transporte;

b) revalidação  de  segundas vias da Carteira Nacional de
Habilitação - CNH -;

c) atestados de qualquer natureza;
d) registro e porte de armas;
e) documentos e certidões perante órgãos públicos federais,

estaduais e municipais.
Parágrafo único - O Despachante Documentalista, mediante a

anuência e independentemente de mandato, representará seus
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clientes perante os órgãos públicos, para a prática dos atos
constantes do presente artigo de Lei.

Art. 2º - O exercício da atividade de despachante documentalista e
sua denominação são privativos dos inscritos no Conselho Regional
dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais –
CRDD-MG.

Art. 3º - O Despachante Documentalista responderá, no exercício de
sua atividade, por eventuais prejuízos causados a seus clientes, seja
por ação seja por omissão.

Art. 4º - A atuação do Despachante Documentalista será no âmbito
do Município em que estiver registrado, podendo, entretanto, desde
que em continuidade a seus serviços, atuar em Municípios diversos.

Parágrafo único – O Despachante Documentalista só poderá ter um
estabelecimento no Município onde estiver registrado.

Art. 5º - São direitos dos Despachantes Documentalistas:
I - exercer com liberdade a atividade, em todo o Estado, subordinado

às normas de seu órgão fiscalizador e em conformidade com o
disposto no art. 4º, desta lei;

II - ter respeitada, em nome do sigilo profissional e da liberdade de
defesa, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho;

III - ser desagravado publicamente, pelo órgão de classe, quando
ofendido ou agravado no exercício de sua atividade;

IV - ter livre acesso a qualquer repartição pública para o exercício de
sua atividade, dentro do expediente e horários normais de
funcionamento do órgão, obedecendo as normas de cada local;

V - usar credenciais, símbolos e insígnias privativos de sua
atividade, visando sua identificação como despachante
documentalista;

VI - não ser punido pelo órgão de classe, sem prévia sindicância,
assegurado o direito a ampla defesa.

Art. 6º - São deveres dos Despachantes Documentalistas:
I - ser inscrito no órgão de classe para o exercício de sua atividade;
II - tratar colegas, servidores e o público em geral com urbanidade;
III - fiscalizar a atuação de seus subordinados;
IV - desempenhar com zelo e presteza os negócios a seu encargo;
V - prestar contas a seus clientes;
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VI - expor em local visível, em seu escritório ou local de trabalho, o
título de habilitação de Despachante Documentalista;

VII - fazer constar obrigatoriamente em documentos, papéis
timbrados, propaganda e publicidade o nome do escritório e o número
do registro profissional;

VIII - preservar o sigilo profissional;
IX - denunciar ao órgão de classe e às autoridades competentes, a

prática do exercício ilegal da atividade.
Art. 7º - Para a inscrição do Despachante Documentalista é

necessário:
I - ser brasileiro e maior;
II - possuir certificado de conclusão de curso de formação de

Despachante Documentalista, obtido perante instituição autorizada
pelo Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do
Estado de Minas Gerais - CRDD-MG;

III - ser eleitor e estar em dia com as obrigações do serviço militar;
IV - ter escolaridade em nível mínimo de segundo grau, devidamente

comprovada;
V - não possuir antecedente criminais e civis.
Art. 8º - Será cancelada a inscrição do Despachante Documentalista

que:
I - requerer;
II - passe a exercer, em caráter definitivo profissão incompatível com

a atividade;
III - sofrer pena de exclusão;
IV - perder qualquer dos requisitos para o exercício da atividade;
V - por morte.
Art. 9º - Fica licenciado o Despachante Documentalista que:
I - requerer;
II - passe a exercer, em caráter temporário, profissão incompatível

com a atividade.
Art. 10 - As penas disciplinares aplicadas aos Despachantes

Documentalistas são:
a) advertência;
b) censura reservada;
c) censura pública;
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d) multa;
e) suspensão do exercício da atividade;
f) exclusão.
Art. 11 - O registro e a credencial de identificação dos Despachantes

Documentalistas e seus prepostos serão emitidos pelo órgão de
classe e serão obrigatórios para o exercício da atividade.

Art. 12 - Os Despachantes Documentalistas que exercem a atividade
até a data da publicação desta lei estão dispensados do exame de
capacitação previsto no inciso II, do art. 7º, desta lei, devendo
apresentar, perante o Conselho Regional de Despachantes
Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-MG -, a
documentação comprobatória de sua atividade.

Parágrafo único - O prazo para a regularização da atividade perante
o CRDD-MG é de cento e vinte dias a contar da vigência desta lei.

Art. 13 - Cada Despachante poderá requerer ao Conselho Regional
dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais -
CRDD-MG -, por intermédio do órgão competente, o credenciamento
de até dois prepostos que indicar.

§ 1º - Ao requerer o credenciamento do preposto, o Despachante
Documentalista terá que provar o vínculo empregatício respectivo, nos
termos da legislação pertinente.

§ 2º - O preposto, como auxiliar imediato do Despachante
Documentalista, funcionará sob a responsabilidade deste.

Art. 14 - Ao preposto, aplica-se, no que couber, a legislação atinente
ao Despachante Documentalista.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Revogam as disposições em contrário, especificamente a

Lei nº 9.095, de 17 de dezembro de 1985 e o Decreto nº 27.009, de 18
de maio de 1987.

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto tem por objetivo fazer adequação da Lei nº

9.095, de 17/12/85 e o Decreto nº 27.009, de 18/5/87, atendendo o
que dispõe a Lei Federal nº 10.602, de 12/12/2002, que cria o
Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil -
CFDD-BR -, e os Conselhos Regionais dos Despachantes
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Documentalistas dos Estados e do Distrito Federal - CRDD -, como
órgãos normativos e de fiscalização profissional dos Despachantes
Documentalistas, dotados de autonomia administrativa e patrimonial,
com personalidade jurídica de direito público.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.611/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.773/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Movimento Cultural

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

Movimento Cultural Negro de Manhuaçu, com sede no Município de
Manhuaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: A Associação do Movimento Cultural Negro de

Manhuaçu, com sede na Rua Luis Cerqueira, nº 5, ap. 301, Centro, no
Município de Manhuaçu, é uma entidade sem fins lucrativos, que
funciona há 10 anos, buscando a integração de seus associados,
promovendo cursos, projetos de capacitação pessoal e profissional e
combatendo o racismo e qualquer discriminação atentatória aos
direitos e liberdades fundamentais.

- 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 1.774/2007
Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Portadores

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

dos Portadores de Deficiência - Arpode -, com sede no Município de
Manhuaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2007.
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André Quintão
Justificação: A Associação Regional dos Portadores de Deficiência -

Arpode -, com sede no Município de Manhuaçu, é entidade sem fins
lucrativos, que funciona há dez anos, buscando a integração da
pessoa portadora de deficiência, promovendo cursos, projetos de
capacitação pessoal e profissional e manifestações e intervenções
pacíficas, com vistas ao cumprimento das leis e à denúncia de atos ou
omissões atentatórios aos direitos dos portadores de deficiência.

- 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 1.775/2007
Dá denominação de Rodovia Donato Rodrigues da Silva ao trecho

da rodovia MG-626 que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Donato Rodrigues da Silva o

trecho da rodovia MG-626 que liga o Município de Taiobeiras ao
Município de Berizal.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: Vereador por seis mandatos e Vice-Prefeito por um, o

Vereador Donato Rodrigues da Silva pautou sua vida pelo labor e
desprendimento. Sua simpatia e carisma o levaram à consagração
popular com vários pleitos legislativos históricos no Município de
Taiobeiras. Sua atuação ao longo de uma vida exemplar, como
homem público e empresário, enseja o reconhecimento e a gratidão
do povo de Taiobeiras e de suas instituições.

Portanto, é justo e oportuno homenagear essa pessoa de reputação
ilibada, que prestou relevantes serviços, lembrando que o trecho em
epígrafe se encontra entre os que ainda não foram denominados.

Conto, portanto, como o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 1.433/2007, do Deputado Carlin Moura, em que pede sejam

solicitadas ao Ministro das Comunicações e ao Diretor Regional dos
Correios no Estado providências para o funcionamento das agências
dos Correios e a regulamentação dos serviços postais nas
comunidades rurais e nos Distritos do Município de Montes Claros. (-
À Comissão de Transporte.)

Nº 1.434/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Quintino dos
Santos pelo recebimento do troféu especial do Conselho Regional de
Contabilidade e por ter sido proclamado decano dos contadores de
Belo Horizonte. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.435/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Colégio Padre Curvelo por
seus 80 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.436/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Emater-MG por seus 59 anos
de fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.437/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas
à criação de três Varas da Infância e da Juventude em Belo Horizonte.
(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.438/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que pede
seja solicitada ao Presidente da Fapemig especial atenção a projeto
de pesquisa do Prof. Juarez de Souza e Silva, da Universidade
Federal de Viçosa, relativo à produção de aguardente e álcool a partir
da biomassa da cana-de-açúcar.

Nº 1.439/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
operacionalização do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

Nº 1.440/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo aos Presidente da Feam e do Copam e ao
Superintendente da Região Central Metropolitana de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Supram-Central - solicitando a
convocação de audiência pública desses órgãos para discutir o
Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e seu repectivo Relatório de
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Impacto Ambiental - elaborados para o projeto Mina a Céu Aberto. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Deiró Marra, Weliton Prado (2), Dinis Pinheiro e outros e Vanderlei
Miranda.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Elmiro Nascimento (3).
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zezé Perrella.
O Deputado Zezé Perrella - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo

esta tribuna com o coração partido, ao ver a covardia da Polícia Militar
de Minas Gerais. No episódio do Cruzeiro, vindo do Rio de Janeiro,
após uma derrota para o Botafogo, o nosso chefe de segurança se
comunicou com a segurança do Aeroporto de Confins, dizendo que
poderia haver algum tipo de manifestação. Queríamos que o ônibus
do Cruzeiro entrasse por trás, para que os jogadores saíssem em
segurança pela parte traseira do aeroporto. A segurança nos informou
que isso só teria sido possível se tivesse sido comunicado com 12
horas de antecedência, ou seja: é preciso adivinhar, 12 horas antes,
que haverá agressão para a segurança do Aeroporto de Confins tomar
providências.

Já que a segurança do aeroporto não tomou nenhuma providência,
acionamos a nossa segurança. Pasmem: ao chegar ao aeroporto, o
Cruzeiro foi recebido por um grupo de vândalos - não posso chamá-
los de torcedores - com sacos de pipocas. Em dois desses saquinhos,
havia pilhas. E não jogavam pipocas para cima. Não somos contra
nenhum tipo de manifestação popular, mas não podemos admitir
agressão. Ali havia pais de família, pessoas de bem, que estavam
trabalhando. E um grupo de vagabundos vai ao aeroporto em uma
tarde de sexta-feira, dizendo-se torcedores, para atirar sacos de
pipocas em nossos jogadores, uma atitude de desrespeito. E, ainda
por cima, estão pensando que o Cruzeiro conseguiu ganhar do
Flamengo, segundo parte da imprensa, graças a essa ação, ou seja,
incentivando-se a violência.

Os policiais, para surpresa de todos nós, limitaram-se a rir do
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episódio. Riram! Pasmem, senhores! Essa mesma Polícia Militar, que,
para proteger os nossos torcedores no estádio, cobra uma fábula! No
jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro ficou com R$80.000,00 da renda,
e a Polícia Militar levou R$20.000,00. Pagamos à polícia para proteger
os nossos torcedores, mas, ao invés de protegê-los, ela os espanca.

No Aeroporto de Confins, talvez pelo fato de não estarmos pagando
à polícia, a situação é grave. Se os tivéssemos chamado em um canto
e tivéssemos dado um dinheirinho a eles, talvez o problema tivesse
sido resolvido, porque só trabalham quando recebem. Só assim posso
entender.

Obviamente, não quero generalizar; tenho um profundo respeito pela
Polícia Militar, na qual sei que há homens de bem. Esses bandidos
deveriam ser expulsos da polícia, para aprenderem a trabalhar. E isso
não é de agora. Em 2004, quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do
Brasil, meu filho, então com 8 anos de idade, com um crachá no peito,
acompanhado do irmão mais velho, de 19 anos de idade, que também
usava um crachá, tentou descer para o gramado depois daquela
conquista, mas tomou na barriga um golpe de cassetete do Cap.
Piccinini. Quando o mais velho perguntou por que estavam agredindo
uma criança, levou um soco. À época, mandei fazer o exame de corpo
de delito, mas, em respeito a algumas pessoas sérias que conheço na
polícia, resolvi não seguir adiante com a questão e deixei a coisa para
lá; porém, agora eles estão passando dos limites. Minas Gerais é o
único Estado do Brasil onde os clubes têm de pagar à polícia para que
ela trabalhe. Não vai aqui uma crítica ao governo, pois o Governador
Aécio sabe que tem de nos ajudar. Aliás, mostrando-se receptivo, já
se propôs a nos ajudar e está buscando meios legais para resolver a
situação. Somente no ano passado, o Cruzeiro gastou mais de
R$1.000.000,00 com pagamento à polícia; paga e não recebe
proteção. Também no ano passado, o Presidente do Atlético foi
espancado pela polícia quando tentava descer para o campo, depois
de uma das poucas - não é, Deputado Fábio Avelar? - conquistas do
clube. Mas o fato é que foi agredido.

É com isso que não podemos concordar. Sempre que tivermos
oportunidade, devemos falar sobre essa questão aqui; farei disso uma
cruzada.



501

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre Deputado Zezé
Perrella, quero pegar uma carona na sua fala, considerando a
importância e a repercussão que ela pode ter, dada a importância que
tem V. Exa., não só como parlamentar do Estado, mas também como
Presidente desta grande instituição de futebol: o Cruzeiro Esporte
Clube.

Então, pegando carona no que diz V. Exa., exponho uma
preocupação. Hoje pela manhã, quando vinha para esta Casa, por
volta das oito horas, vi, na Av. Prudente de Morais, um cidadão
fingindo que telefonava de um orelhão. Eu, que não sou policial nem
tenho faro desse profissional, mas tenho vivência, percebi claramente
que aquele cidadão era um bandido e estava mal-intencionado.
Enquanto meu carro estava preso no congestionamento, fiquei
observando seus movimentos: em determinado momento, quando
passava um grupo de mulheres, ele devolveu o telefone para o
orelhão - até porque não estava falando com ninguém - e começou a
escolher a quem atacaria. Vim ao longo da avenida procurando um
policial para pedir-lhe que fizesse uma intervenção, mas, no trecho
comercial da Av. Prudente de Morais, que é bastante movimentado,
não encontrei nem um policial sequer.

No São Bento, onde moro, os bandidos estão fazendo a festa.
Recentemente, dois policiais federais foram agredidos a tiros naquela
região - um deles quase morreu; graças a Deus, sobreviveu. Na troca
de tiros, um dos bandidos morreu. Mas o fato é que, quando procuro a
Polícia Militar na região do São Bento, próximo à barragem, onde há
um batalhão, tenho dificuldades em conseguir ajuda. Já até fiz uma
reunião com o Comandante do Batalhão, que me recebeu de forma
muito cortês, mas que, infelizmente, me disse de sua impossibilidade
e incapacidade de disponibilizar um policiamento para a região
próxima ao Shopping São Bento, onde os marginais estão fazendo a
festa. Sexta-feira, sábado e domingo são os dias deles: é carro com
vidros quebrados por todos os lados, toca-CDs sendo roubados, e
eles estão fazendo isso sem o menor constrangimento. Há duas
semanas, foi minha filha que teve o carro violado, com vidro quebrado,
e roubado. No sábado, estava na sala com a minha família quando
escutamos o barulho de um vidro sendo estourado. Ao chegar à
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janela, vi dois moleques correndo, porque o alarme havia disparado;
mas voltaram depois de pouco tempo para tirar do carro o que
queriam. O dono só chegou uma ou duas horas depois, e viu seu
carro com o vidro quebrado.

Estamos vivendo um momento delicado. Como V. Exa. disse, temos
uma polícia respeitada; há membros dessa corporação altamente
respeitáveis; porém, estamos nos sentindo reféns da bandidagem. O
que estou dizendo não é novidade. Infelizmente, andamos pela cidade
e não vemos o que víamos em outros tempos: policiais andando em
duplas, fazendo um policiamento ostensivo. Não vemos mais isso.
Ouvimos, sim, barulho de sirene, de carros passando para baixo e
para cima, correndo atrás do prejuízo. Não há policiamento
preventivo, e sim um que corre atrás do prejuízo. Isso não pode
continuar.

Quando V. Exa. fala dessa ação, sabemos claramente que não
representa a forma de agir da nossa Polícia Militar, mas é uma ação
isolada. Quanto à falta de segurança, bem como ao pagamento de um
adicional para se tê-la, isso é inaceitável, mas, infelizmente, sabemos
que as coisas têm funcionado assim. De certa forma, isso tem sido
feito de comum acordo, ou seja, é acertado com os comandos. No
caso dos policiamentos nos bairros, as associações estão fornecendo
motocicletas para auxiliarem o policiamento, enfim, estão
providenciando uma estrutura a mais para isso, o que não deveria
ocorrer, uma vez que os cidadãos desta Capital, deste Estado e deste
país pagam impostos. No mínimo, o que esperam do pagamento dos
seus impostos é que, na questão da segurança, tenham retorno.

Portanto, deixo aqui a minha fala junto à sua, para que, de alguma
forma, consigamos mudar essa situação, esse quadro, sensibilizando
quem, de direito e de fato, tem o poder de agir em favor desse
pronunciamento. Obrigado.

O Deputado Zezé Perrella - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda.
Suas palavras enriquecem o debate.

Sr. Presidente, são essas coisas que acontecem. Minas Gerais é um
dos poucos Estados, senão o único, em que temos de pagar a polícia
para trabalhar - às vezes, ainda pagamos para baterem nos nossos
torcedores. Quero também exaltar o lado bom: a nossa torcida. Essa,
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sim, foi importante na vitória sobre o Flamengo. A torcida do Cruzeiro
tem sido, no que se refere ao público, a segunda maior do Brasil. Está
sempre conosco, trabalhando, ajudando e incentivando-nos. Jogador
de futebol não é uma máquina; pode, portanto, passar por períodos de
dificuldades. Enfrentamos um mês de dificuldades, mas estamos
conseguindo nos manter na quarta posição. Reforço as críticas à
nossa imprensa, que, infelizmente, age, às vezes, com o coração.
Acredito que a imprensa tem obrigação de ser imparcial. O tratamento
que o Cruzeiro tem recebido nos últimos quatro meses não é bom -
aliás, a história nos mostra isso. Nesses quatro meses, tentaram, de
todas as formas, criar uma crise no Cruzeiro. Obviamente, não vou
generalizar. O Cruzeiro estava em quarto lugar, mas parecia que era
ele quem disputava para não cair, Deputado Fábio Avelar, e não o seu
clube. Exaltavam cada jogo do nosso adversário. Chegou ao ponto de
o Cruzeiro, no campo do Vasco, ganhar deste time de dois a zero, e o
nosso adversário conseguir empatar, em casa, nos 49 minutos do
segundo tempo com o outro time - esqueci-me do nome. O empate
ocorreu no último minuto. O tratamento da imprensa foi: “Atlético
arranca empate heróico, e o Cruzeiro fez a obrigação de ganhar em
São Januário”. O torcedor do Cruzeiro tem de prestar atenção nisso e
começar a prestigiar a imprensa imparcial. Não estou jogando a culpa
da nossa incompetência na imprensa, só que tudo no Cruzeiro é
motivo para jogá-lo para baixo. Li num grande jornal do Rio, “O
Globo”, que os times do Rio de Janeiro estão de parabéns, porque os
quatro clubes cariocas estão entre os dez primeiros do Brasileiro. Aqui
a nossa imprensa joga os times para baixo. Quem sou eu para pautar
a imprensa! Quem sou eu para falar que não temos uma imprensa
competente! Não estou generalizando, mas peço ao nosso torcedor
que preste atenção naqueles que querem criar crise onde não existe.

Com toda a dificuldade, continuamos entre os quatro melhores times
e temos tudo para nos classificar ainda para a Copa Libertadores,
apesar de parte da imprensa fazer de tudo para que isso não
aconteça. Tudo para nós é mais difícil. Ninguém fala que jogador
estava na noite quando está ganhando. É só perder um jogo que
dizem que o cara estava na gandaia, que estava isso ou aquilo. É algo
só para jogar para baixo. Temos de pensar mais no esporte. Vamos
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jogar para cima, como os cariocas e os paulistas fazem. Não estou
dizendo isso para encobrir erros, não. Mas na primeira dificuldade,
quando precisamos do apoio de quem faz a opinião pública... O
torcedor, em sua grande maioria, é uma caixa de ressonância do que
a imprensa diz. Um radialista disse assim: “O cruzeiro perdeu o jogo,
será que alguém da torcida organizada vai receber os jogadores?”,
incentivando para que os vândalos fossem lá nos receber. É essa a
nossa imprensa. Ontem fiz um comunicado reclamando da imprensa,
e hoje ela soltou só parte dele. No que tange a eles, porque eu os
criticava, obviamente sem generalizar, não saiu uma linha. Então
sentam no rabo para falar dos outros. O problema maior é o da Polícia
Militar, que já expus. Espero que o Comandante-Geral da polícia tome
uma providência e afaste esses maus policiais. Seguramente, é a
melhor Polícia Militar do Brasil, mas não é por isso que temos de
permitir que bandidos continuem agindo fardados. Em vez de
cumprirem a obrigação deles, batem em torcedores, incentivam
vândalos a nos agredir, como aconteceu no Aeroporto de Confins.
Obrigado pela atenção. Deixo o meu agradecimento ao verdadeiro
cruzeirense, aquele que realmente gosta da gente, que tem nos
prestigiado. Nós lhes daremos um presente, Deputado Fábio. Vamos
nos classificar entre os quatro da Copa Libertadores, apesar de parte
da mídia não desejar que isso aconteça. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.

A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, colegas
Deputados, telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembléia, em especial os telespectadores do Norte de Minas. O
motivo de estar nesta tribuna é para fazer a leitura de um artigo do
nosso jornalista Waldyr Senna Batista, de jornal de Montes Claros,
que tem como título “Sem oba-oba”. (- Lê:)

“Saudada por um jornalista, ao ser criada, como a realização de
antigo sonho da categoria, a Secretaria Municipal de Comunicação de
Montes Claros está mostrando para que veio. Com a nomeação de
mais sete profissionais da imprensa para engordar mais ainda seu
obeso quadro do setor, a administração comprova que decidiu utilizar
artilharia pesada na tentativa de conter a constante queda do índice
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de popularidade do Prefeito Athos Avelino. O que não significa que o
objetivo será alcançado facilmente, pois, no que se refere à
comunicação de massa, não há Duda Mendonça capaz de convencer
o consumidor, no caso eleitor, de que determinado refrigerante é
saboroso se a bebida não for de fato palatável e não corresponder,
minimamente, às qualidades apregoadas”.

Dessa maneira, em Montes Claros, temos, contratados pela
Prefeitura Municipal, praticamente todos os jornalistas daquela cidade,
à exceção dos jornalistas que escrevem no jornal do Deputado Ruy
Muniz. (- Lê:)

“Em se tratando de órgão público, essa correspondência precisa ser
ainda mais estreita, mesmo dispondo agora a Prefeitura da mais
numerosa redação da cidade. Os textos a serem produzidos, por mais
qualidade que venham a ter, precisam inspirar confiança. Ou seja, o
Prefeito vai ter de fazer sua parte, que é realizar obras, e não atribuir
para si realizações de outros. Textos oficiais são enfadonhos e pouco
atrativos, conforme disse, dias atrás, o Presidente Lula da Silva, um
comunicador intuitivo, capaz de superar as mais graves crises de
governo simplesmente usando o gogó. Foi assim, com discursos, na
crise do governo, nos escândalos dos sanguessugas e dos aloprados
e, agora, com o apagão dos controladores de vôo, da energia elétrica
e do gás. Entre irreverências a impropriedades, negando hoje o que
afirmou ontem, o Presidente acaba contrariando princípios da
comunicação, porque conta com um atributo que poucos têm - que
falta, por exemplo, ao Prefeito de Montes Claros - que é o carisma.
Esse é o risco que corre o Prefeito, aconselhado por assessores que
se apresentam como especialistas, ao jogar todas as fichas no
desempenho do seu batalhão de escribas. Esses conselheiros,
certamente, estão mirando na estratégia utilizada por políticos e
dirigentes de órgãos públicos da cidade, que usam e abusam do
serviço de pessoas ligadas a veículos de comunicação para
conquistar espaços na mídia. Mas não há indicadores seguros de que
os resultados dessa manipulação estejam sendo satisfatórios,
exatamente porque aos textos produzidos falta credibilidade. Exemplo
disso foi o "release" distribuído pela Prefeitura e publicado sem
retoques por alguns veículos. Referia-se ao discurso pronunciado pelo
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Prefeito Athos Avelino em solenidade de inauguração de pista de
“motocross”, de cuja construção a Prefeitura participou com a
terraplenagem. Segundo o texto, o Prefeito falou demoradamente,
enaltecendo a obra e destacando a importância da prática esportiva
para o aprimoramento da juventude, além de reafirmar sua disposição
de apoiar iniciativas do gênero. Só que o Prefeito não chegou a
discursar na solenidade, impedido que foi por ruidosa e demorada
vaia”.

Gostaríamos de saber o porquê de se contratarem tantos jornalistas,
se devemos fazê-lo apenas quando não temos o que mostrar, pois
não temos uma administração convincente. Gostaríamos de lembrar
aqui que, em Montes Claros, a violência vem aumentando
significativamente, e a administração municipal, quando poderia estar
aderindo ao Fundeb para amparar e proteger nossas crianças, nega-
se a fazê-lo. Poderíamos estar recebendo nossas crianças e
colocando-as em creches pagas com o dinheiro desse fundo, mas
nossa Prefeitura, indiferente, continua contratando a imprensa, não
realizando obras e atribuindo a si obras que, na realidade, são de
outros administradores. Gostaria, Sr. Presidente, de terminar meu
pronunciamento sugerindo à imprensa local de Montes Claros que
fizesse um contraponto e chamasse os ex-Prefeitos, como o Tadeu
Leite e o Jairo Athayde Vieira, para sabermos onde está a verdade
dos fatos: quem contratou a Copasa e com ela negociou a
recuperação do esgoto de Montes Claros?

Quem, na realidade, conseguiu recursos para todas as obras que
ele vem fazendo em Montes Claros, e que ele atribui a si? Quais são
as contas que ele paga? Tenho certeza de que o ex-Prefeito Jairo
Athayde não fez e não deixou dívida alguma para ser paga. Tenho
certeza de que a imprensa, mais que o compromisso com o emprego
na Prefeitura, tem o comprometimento com a verdade, e não se
furtará a fazer esse debate para que Montes claros conheça a
verdade dos fatos e, assim, seja definido onde está a mentira. Não
podemos aceitar mentiras de um administrador público. Também não
podemos aceitar que ele diga que fez o que não fez.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputada Ana Maria
Resende, estava ali fora ouvindo o pronunciamento de V. Exa. e acorri
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para dele participar. Realmente, é inaceitável. V. Exa. tem razão, e
sabemos que não faz isso em defesa do Deputado Jairo Athayde, mas
sim em defesa da verdade. Não tem sentido, e é inconcebível que o
atual Prefeito de Montes Claros, à míngua de obras da própria
administração, pegue carona nas obras do Estado. As obras que
estão sendo feitas hoje em Montes Claros são dos governos federal e
estadual. Não existe uma obra, hoje, em andamento na cidade sendo
feita com recursos próprios. Toda vez que o Prefeito é pressionado
para fazer alguma coisa, ele fala que não pode porque recebeu muitas
dívidas da administração anterior, quando o Deputado Jairo Athayde
era Prefeito. Agora, recentemente chegou a fazer uma afirmativa
mentirosa e caluniosa, dizendo que eu, como ex-Prefeito, e o ex-
Prefeito Jairo Athayde teríamos descontado as contribuições da
Previmoc, e que não as repassávamos para a Prefeitura. Trata-se de
uma acusação gravíssima, e o Prefeito tem de ser responsabilizado
por isso, pois não consta que tenhamos procedido dessa maneira. Fui
eu quem criou a Previmoc. Eu não deixaria de contribuir ou de
entregar as verbas repassadas dos funcionários para a previdência
municipal. Ao abordar esse assunto, V. Exa. está buscando justiça.
Conte com o nosso apoio para desmascararmos e escancararmos a
verdade ao povo de Montes Claros. Quanto a um Prefeito que não é
capaz de fazer uma obra e que, quando é instado a fazê-la, culpa
administrações anteriores, esse é um quadro muito comum e
corriqueiro para Prefeitos incompetentes. Porque aqueles que, mesmo
encontrando dificuldades, não souberam transpô-las são
incompetentes, como infelizmente é o caso do Prefeito de Montes
Claros. Conte V. Exa. com o nosso apoio, secundando o seu
pronunciamento.

A Deputada Ana Maria Resende - Muito obrigada, Deputado Luiz
Tadeu Leite. Tenho certeza de que todo Prefeito é eleito para resolver
problemas. Como o Deputado Jairo não deixou nenhuma dívida,
gostaria que a imprensa não respondesse apenas pelo seu contrato
com a Prefeitura, mas que respondesse pela verdade e que
propiciasse a todo cidadão montes-clarense uma oportunidade de
debate, para que o Prefeito Athos Avelino Pereira possa, em um
confronto com o Deputado Jairo Athayde Vieira, mostrar a mentira
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para toda a população de Montes Claros. Na realidade, Deputado Luiz
Tadeu Leite, a mentira tem perna curta. O Deputado Jairo Athayde
Vieira mostrará que a mentira tem o rabo curto, mostrará para Montes
Claros que tudo que está sendo realizado é uma obra de discussão e
de negociação feita pelo Prefeito anterior, Jairo Athayde Vieira. Muito
obrigada.

* - 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 e senhoras, profissionais da imprensa, público
que acompanham nossos trabalhos das galerias e telespectadores da
TV Assembléia, Sr. Presidente, quero aproveitar esse tempo precioso,
uma vez que já ouvimos as palavras do Deputado Zezé Perrella, que
demonstrou aqui sua preocupação quanto à ação da Polícia Militar,
para expor também minha preocupação em relação à segurança.
Alguém que nos assiste, neste momento, pela TV Assembléia ou
mesmo neste Plenário pode e tem o direito de questionar: “Por que o
Deputado Vanderlei Miranda está trazendo esse assunto, uma vez
que isso, lamentavelmente, tem sido recorrente e tem feito parte de
nosso cotidiano?”. Creio que temos, neste Parlamento, e
principalmente nesta tribuna, Sr. Presidente, o espaço nobre para
fazer soar a voz da indignação da população.

Estamos, na verdade, vivendo um tempo de muita euforia, vendo
muita coisa boa acontecer no País, mas algumas questões ainda nos
preocupam muito, entre as quais cito a segurança. Investimentos têm
sido feitos - e é preciso louvar iniciativas, principalmente as do
Governador Aécio Neves -, mas percebemos que, infelizmente, o
índice de violência cresce muito mais que a capacidade de
investimento dos governos, com vistas à diminuição desse índice.
Imaginar que ele, algum dia, será extinto - eu diria - é uma utopia,
porque a violência está presente na história da humanidade desde
seus primórdios; todavia, é possível trabalhar para que ela diminua.

Ontem, à noite, os noticiários mostraram-nos uma cena bárbara:
dois bandidos entram em uma loja e, não satisfeitos em saquear o
estabelecimento e todos os funcionários, de uma forma estúpida,
ignorante, animal e demoníaca, dão um tiro na cabeça de um jovem
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de 25 anos, o Charles Gonçalves. Por que atiraram na cabeça desse
jovem comerciário? Quero fazer ainda um pronunciamento em defesa
dessa classe tão sofrida: os comerciários.

Esse jovem saiu de sua casa, pela manhã, nobre Presidente,
sonhando com tantas coisas! Trata-se de um jovem de 25 anos, que
poderia ser meu filho, já que tenho filhos com mais idade que a dele.
Pelo simples fato de pedir ao bandido para devolver-lhe, pelo menos,
o “chip” do celular, a fim de não perder sua agenda, recebe como
resposta um tiro na cabeça.

Deputado Dimas Fabiano, não tenho as últimas notícias. Ontem,
conforme a última notícia veiculada, ele foi levado ao hospital e estava
em estado grave, passando por uma cirurgia. Aproveitando que
estamos ao vivo em uma reunião de Plenário, solicito ao companheiro
jornalista João Carlos Amaral que, se tiver acesso a essa informação
pela internet, por favor, me comunique, para que possamos
acompanhar o estado desse jovem.

No momento em que fiz um aparte ao pronunciamento do Deputado
Zezé Perrella, disse que a situação é lamentável. Moro na região do
São Bento há 12 anos; moro desse lado da cidade há 22 anos. Outro
dia, na minha região, São Bento, dois policiais federais que não são
de nosso Estado e que estavam aqui a trabalho, num Stillo amarelo
muito bonito, foram abordados por dois marginais. Os marginais os
abordaram sem saber que eram policiais federais, mas deram com os
burros n’água, porque eles revidaram.

No confronto, um dos marginais tombou morto. Um dos policiais foi
levado, em estado gravíssimo, para o hospital, mas, graças a Deus,
sobreviveu e não foi mais uma baixa contabilizada na nossa polícia,
na Polícia Federal.

Na região do São Bento, os bandidos estão fazendo a festa. Parece
que, no dia de chuva, combinam para roubar. Coitado de quem
estacionar seu veículo na rua! Procuramos por policiais na região.
Onde estão? Não há uma polícia presencial ali, mas sim viaturas que
passam de lá para cá, com sirenes abertas. Na maioria das vezes,
quando ouço uma sirene e vou até a sacada do meu apartamento, o
que vejo? Uma sirene aberta correndo atrás do prejuízo, ou seja, de
um crime já cometido. Não temos tido um trabalho preventivo e de
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proteção. Deputado Sargento Rodrigues, que tanto milita a favor da
segurança nesta Casa, estamos cada dia mais entregues aos
bandidos.

Como dizia, sábado recebi minha família, minhas filhas e meus
genros em casa. De repente, escutamos um barulho de vidro se
quebrando. Corri até a janela, e havia dois marginais correndo porque
o alarme disparou. Daí a pouco, o alarme parou, e eles retornaram
para pegar o que queriam dentro do carro. Infelizmente não havia
policiamento algum naquela região.

Volto a insistir no assunto. Quando vinha para esta Casa Legislativa
hoje, pela manhã, na Avenida Prudente de Morais havia um cidadão
simulando uma conversa com alguém, ao orelhão. Como disse, não
tenho “feeling” policial, essa maldade policial, mas a própria vida já me
ensinou algumas coisas. Quando vi aquele cidadão ao orelhão, pensei
comigo: “Esse cidadão não está falando com ninguém, é um bandido”.
Não deu outra. Quando passou um grupo de mulheres, ele pôs o
telefone no gancho e ficou escolhendo qual delas seria a vítima. Em
toda a extensão da Avenida Prudente de Morais, procurei um policial,
mas não encontrei nenhum para denunciar aquele bandido que ali
estava e que certamente fez a sua vítima nesta manhã. Esse é um
dos casos.

Todos os dias, temos recebido notícias de situações como essas
ocorridas com pessoas de bem e trabalhadoras, que, quando chegam
em casa, esperam ter, no mínimo, tranqüilidade para abrir o portão,
entrar e estar com a família; todavia são surpreendidas infelizmente
pela ação covarde de marginais, que, à espreita, esperam suas
vítimas e, sem nenhum senso nem resquício de humanidade, agridem
e atiram pelo simples prazer de atirar, como no caso do jovem Charles
Gonçalves, que foi vítima dessa ação ontem, à noite. Onde? Num
centro comercial de nossa cidade, num lugar de movimento, com
câmaras espalhadas por todos os lados; aliás, essas câmaras já não
inibem as ações dos bandidos, que estão botando a cara. Pode
parecer até um exagero meu, mas estão fazendo até pose para as
câmaras, como quem quer desdenhar, de forma irresponsável, dos
meios de segurança que estão sendo utilizados.

Ficam aqui, Sr. Presidente, essas minhas palavras. Quero unir a
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minha dor à da família do jovem Charles Gonçalves. Como disse, não
sei em que estado ele se encontra neste momento. As notícias de
ontem, à noite, diziam que ele havia sido levado em estado gravíssimo
e passava por uma cirurgia. Imaginamos que, com um tiro na cabeça,
não dá para esperarmos outra coisa senão um quadro gravíssimo. Só
um milagre de Deus poderia fazer reverter essa situação.

Fica aqui, então, a minha palavra de consolo para a família, que,
neste momento - imagino -, vive o seu tempo de angústia. Quantas
famílias mais vão precisar experimentar situações de dor como essa,
para que alguma coisa seja feita?

Temos vivido de forma impotente diante do grande crescimento da
marginalidade, da ação dos bandidos, que infelizmente tem tirado a
paz, o sono, a alegria de muitas famílias, como imagino ser a da
família de Charles Gonçalves, neste dia de hoje.

Sr. Presidente, espero que essas palavras não fiquem apenas no
âmbito deste Parlamento, mas que possam encontrar uma resposta
positiva, que, de alguma maneira, possam incomodar aqueles que, de
fato, têm nas mãos a responsabilidade de conduzir os destinos de
nossa cidade, de nosso Estado, no tocante à segurança.

Plagiando Martin Luther King, quero dizer que também tenho um
sonho de viver numa sociedade fraterna, em que as pessoas possam
viver embaladas pelo mandamento maior do Senhor Jesus Cristo, que
diz: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. Ainda que pareça
para alguns uma utopia, espero que possamos, sim, sonhar com um
mundo melhor, nobre companheiro Geraldo, jornalista, editor da
“Revista Cristã”, essa importante revista de nosso Estado que trata, no
seu conteúdo, das preocupações com a segurança, entre outras
questões. Estendo essas palavras a nossa querida amiga e irmã
jornalista Méltsia, sua esposa, que, com você, Geraldo, produz a
“Revista Cristã”, tão importante para o nosso Estado.

Então, sonho com um dia em que, na sua revista, nos jornais do
Estado, nas televisões e nos jornais da noite, possamos ouvir que o
índice de criminalidade, de violência, em nosso Estado, caiu para
números surpreendentes, em que já não vejamos as estatísticas nem
os gráficos mostrarem esse crescimento absurdo que temos visto, e
não só na questão da violência produzida pela bandidagem, mas
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também pela violência no trânsito.
Vimos isso recentemente, no feriado de Finados, em que o normal

seria uma diminuição dos mortos e dos números de acidentes. Não é
um feriado em que as pessoas viajam longas distâncias, embriagam-
se, mas infelizmente tivemos um número maior de mortos e de
acidentes do que no feriado que o antecedeu.

É lamentável ver, como disse num pronunciamento anterior, que as
auto-escolas, os centros de formação de condutores estão prestando
um péssimo serviço na renovação das carteiras de motoristas. Fiz
aqui uma pergunta: “a quem está atendendo essa exigência da lei?” A
ninguém mais, a não ser aos centros de formação de condutores, que,
na verdade, estão prestando um serviço, como disse, de péssima
qualidade, quando a proposta era prestar um serviço que fizesse
diminuir o número de acidentes, de mortos, de vítimas. No entanto
vemos, de forma absurda, esse número de mortos, de acidentes, de
politraumatizados crescer no trânsito de nossa cidade, nosso Estado e
nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
antes de tratar do assunto que me trouxe a esta tribuna gostaria de
rechaçar as palavras do Deputado Zezé Perrella.

Ilustre Deputado, a PMMG é uma polícia honrada, é uma polícia
séria, e os policiais dessa polícia não recebem dinheiro de taxas que
vão para o cofre público do Estado, o qual é administrado pela
Secretaria de Defesa Social. Portanto, deixo isso claro. Gostaria que o
ilustre Deputado Zezé Perrella estivesse presente para fazer
contraponto à minha fala.

Falaram sobre a ação de alguns policiais que foram ao aeroporto
para participar da chegada do Cruzeiro Esporte Clube, time do qual
este Deputado também é torcedor. Todavia, as coisas devem ser
separadas - “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”. A
ação da Polícia Militar deve ser respeitada, porque estamos falando
de uma polícia séria e comprometida. O Deputado deve estar
equivocado. Não estamos no Rio de Janeiro, onde parcela
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considerável da Polícia Militar é corrupta. Estamos no Estado de
Minas Gerais, na terra de Joaquim José da Silva Xavier, da milícia de
Tiradentes. Não estamos no Estado do Rio de Janeiro, onde o crime
instalou o Estado paralelo.

Portanto, ficam rechaçadas as palavras ditas pelo Deputado Zezé
Perrella. Gostaria que ele, quando fosse referir-se à Polícia Militar,
que o fizesse com mais cautela e serenidade, porque é essa polícia
que, dia e noite, 24 horas por dia, ajuda, defende e socorre a
população de Minas Gerais, até com o sacrifício da própria vida de
seus militares. Talvez esse parlamentar não saiba, mas, de janeiro de
2003 ao presente momento, já perdemos cerca de 122 servidores da
segurança pública, que morreram no combate, que morreram
defendendo a população mineira. Por isso exigimos respeito para com
a Polícia Militar de Minas Gerais.

Outro tema, Sr. Presidente, que nos traz a esta tribuna refere-se ao
assunto levantado pelo Deputado Vanderlei Miranda, o qual é muito
pertinente para a data de hoje. Refiro-me ao assalto e ao pânico
havidos no Centro de Belo Horizonte, assalto que vitimou o vendedor
Charles Gonçalves Viana, de 25 anos, após ser ele baleado na
cabeça, no início da tarde de ontem. O assalto foi a uma loja de
informática na Rua Tupis, no Centro da cidade.

Dois homens renderam os funcionários, que foram levados para o
banheiro, após roubarem seus celulares. O rapaz baleado teria pedido
a um dos ladrões que lhe devolvesse o “chip” de seu aparelho, pois
continha informações pessoais. A resposta foi um tiro de pistola na
cabeça. Em seguida, os dois criminosos fugiram, correndo, não sem
antes pegar cerca de R$400,00 do caixa da loja.

O jornalista Tiago Herge, autor de matéria do dia 6 de novembro do
jornal “Estado de Minas”, no último parágrafo da reportagem,
transcreve as palavras de uma das funcionárias: “Achei que eles não
fossem atrás da gente. Ninguém reagiu, não precisava disso”. E
acrescenta: “Traumatizada, ela ainda chorou por mais de 3 horas
depois do assalto. Parte da unha do dedão do pé esquerdo de Charles
foi arrancada por um chute de um dos ladrões. Pai de um bebê de 6
meses e uma criança de 2 anos, ele trabalhava há 30 dias na loja.”

Deputado Vanderlei Miranda, o que acontece em nosso imenso
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Brasil é uma inversão de valores.
É a impunidade. Esse rapaz, que estava trabalhando, é pai de uma

criança de 6 meses e de uma outra de 2 anos; daqui a um ano,
ninguém mais se lembrará do ocorrido. Mas, Deputado Vanderlei
Miranda, nesta mesma Casa, há vários Deputados que concordam em
passar a mão na cabeça de bandidos, de criminosos. O mesmo
acontece na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na OAB, no
Ministério Público e no Judiciário.

Esse cidadão, que praticou esse crime bárbaro, deixou o pai dessas
duas criancinhas inválido, na mesa do CTI, para se submeter a uma
cirurgia que provavelmente o deixará sem condições. Infelizmente,
Deputado Getúlio Neiva, daqui a um ano, ninguém mais se lembrará
desse cidadão. Aí esse mesmo moço pede para entrar no sistema de
reintegração social, na ressocialização de presos. Encontraremos
muitas autoridades passando a mão na cabeça de pessoas como
essa. Encontramos essa situação no dia-a-dia. Infelizmente, estamos
vivendo uma inversão de valores.

Na semana passada, disse sobre os 10 mil processos de menores
infratores - criminosos perigosos que estão matando -, que foram
simplesmente esquecidos nas gavetas. E, pela passagem do tempo,
esses processos acabaram caducando. Perderam o seu tempo de
validade durante o curso processual, conforme determina a lei. Esses
10 mil processos de menores infratores, que envolvem vários
homicídios praticados, latrocínios e estupros, perderam a validade. No
entanto há gente que acha uma pena de delito, seja de ato infracional,
seja de crime praticado por adulto, que a pena menor de três anos,
para quem mata cinco, três ou duas pessoas, é uma pena justa.
Temos muitas autoridades que defendem isso. O que aconteceu
ontem é uma demonstração do estrago da degradação social que
estamos vivendo, mas, acima de tudo, da inversão de valores, em que
os bandidos fazem e acontecem. Isso está muito claro. Vou ler a
matéria que foi publicada no dia 25 de outubro, no jornal de Uberaba,
com o seguinte dizer: “Na manhã de ontem, no auditório da Aciu,
aconteceu uma aula inaugural do curso superior de Tecnólogo em
Produção Sucroalcooleira, firmado em pareceria com a Universidade
de Uberaba - Uniube - e a Penitenciária Professor Aluísio Ignácio de
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Oliveira. Os alunos são os ‘cidadãos privados de liberdade do
Município de Uberaba, reclusos nesta unidade prisional’, conforme
convite que recebi, agradeço, mas rasguei. Em palavras de fácil
entendimento, o convite diz: ‘Os alunos são bandidos perigosos que
foram recolhidos à cadeia porque cometeram crimes, alguns bárbaros,
mas que vão cursar faculdade com o dinheiro das próprias vítimas’.
Estou cansado de ver injustiças e não vou aplaudir mais esta. Eu me
sinto constrangido em saber que alguém vai ver a foto que ilustra a
coluna e vai descobrir que o assassino de um ente querido, ao invés
de ser punido, foi contemplado e vai cursar faculdade. O mesmo
acontece com quem foi vítima de roubo. Imagine você que foi
assaltado e agora está vendo na foto o homem que o assaltou. Não
posso. Não tenho mais tanta coragem. Na cadeia há mais
oportunidade que aqui fora. O crime compensa. Não tenho mais
dúvidas de que estar preso faz crescer, ficar forte e até curso
universitário. Não que eu seja contra. Todo preso deve ser tratado
com respeito e dignidade. E nós? Como devemos ser tratados? Onde
estão os nossos direitos à saúde, segurança, educação, etc.? Os
bandidos nos tratam com respeito e dignidade? Nós pagamos
impostos e não temos sequer o mínimo necessário para sobreviver de
forma decente”.

Portanto essa matéria do jornal de Uberaba traduz o sentimento do
cidadão, do cidadão que está indignado, que assiste à televisão e lê,
pela imprensa escrita, o que os bandidos fazem com as vítimas. Mas,
depois, vemos muitas autoridades passar as mãos na cabeça dos
bandidos. Após um ano, quem se lembrará do balconista da loja de
informática? Ninguém mais se lembrará dele. O cidadão poderá ser
preso, encaminhado ao Ministério Público e processado na forma da
lei, mas, depois, será beneficiado pela Lei de Execução Penal, que é
uma gracinha e maravilhosa. O cidadão é condenado a uma pena de
12 anos por roubo e tentativa de homicídio, mas cumprirá um sexto da
pena. O Deputado Luiz Tadeu Leite conhece muito a matéria. Depois
de dois anos de cumprimento de pena, o condenado passará para o
regime semi-aberto e logo ganhará as ruas, mas as crianças de seis
meses e de dois anos ficarão órfãs do pai, que estava trabalhando.

Essa matéria publicada no jornal de Uberaba demonstra o
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sentimento do cidadão que não deseja a impunidade. Enquanto isso,
assistimos a algumas autoridades dizer que as leis do Brasil são boas
e maravilhosas. Elas são maravilhosas e boas para proteger os
bandidos.

O Deputado Zezé Perrella (em aparte) - Prezado Deputado, em
momento algum disse que o dinheiro vai para a Polícia Militar, como
V. Exa. expôs. Disse que pagamos uma taxa de policiamento.
Obviamente, esse dinheiro vai para os caixas do Estado. Talvez, com
parte desse dinheiro, os policiais tenham tido os seus salários
reajustados. Então, de maneira indireta, esse dinheiro vai, sim, para a
Polícia Militar.

O senhor disse que pessoas ruins e boas são encontradas em todos
os segmentos da sociedade. Isso acontece também no meio
esportivo. Há também médicos e engenheiros sem-vergonha, como
há políticos e policiais corruptos e desonestos. Desejo crer e creio que
a grande maioria não seja assim e tenho em relação a V. Exa. o
melhor dos conceitos. Não sei se V. Exa. ouviu, mas disse que a
PMMG é uma das melhores do Brasil.

V. Exa. disse também que passamos as mãos na cabeça dos
bandidos, mas está passando as mãos nas cabeças dos maus
policiais. V. Exa. não presenciou o episódio ocorrido em Confins, em
que os policiais se limitavam a rir enquanto os nossos jogadores eram
agredidos. Se V. Exa. considera esses policiais bons, eu acredito que
esteja na hora de se fazer uma reciclagem.

Reitero mais uma vez que disse que a PMMG é a única que cobra
taxa de policiamento. As outras polícias do Brasil inteiro não cobram
essa taxa. O Governador busca meios legais para resolver esses
problemas. Somente no ano passado foram recolhidos
R$1.000.000,00. Gostaria de crer que esse dinheiro, de uma forma ou
de outra, retornará à polícia, seja por meio de melhores salários, seja
de que jeito for. Em momento nenhum generalizei isso, pois tenho
respeito pela polícia.

Gostaria de saber se V. Exa. acredita ser normal um Capitão da
polícia bater em uma criança de 8 anos, como aconteceu com o meu
filho no Mineirão. Se isso for normal, só tem gente boa na Polícia
Militar. Obrigado.
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O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço as palavras do ilustre
Deputado Zezé Perrella. Concordo com V. Exa. quando diz que há
Deputados sérios e honrados e também os que, às vezes, não fazem
por merecer tratamento respeitoso por parte daqueles que os
elegeram.

Na Polícia Militar, isso não é diferente. Do ponto de vista sociológico,
não há sociedade sem desvio de conduta. Portanto, a polícia não será
exceção à regra. Há desvio de conduta na magistratura, no Ministério
Público, no Parlamento, na advocacia e em todas as classes sociais e
de trabalhadores, mas não podemos permitir que as pessoas que nos
ouvem entendam que se os policiais militares recebessem o dinheiro
não teriam praticado essa ação. Tamanha foi essa impressão que
recebi dezenas de telefonemas em meu gabinete para que ocupasse
esta tribuna. Eu já estava inscrito para tratar desse outro assunto, que
V. Exa. ouviu em minha intervenção. Comungo com V. Exa., mas não
passo as mãos na cabeça de policiais corruptos e que estejam em
desvio de conduta.

Se V. Exa. observar, verá que há uma audiência marcada na
Comissão de Segurança Pública, que presido, para o dia 21, em que
solicitaremos explicações do Comandante de Ribeirão das Neves,
porque disse no jornal local que haveria policiais recebendo dinheiro
para não multar perueiros. Portanto, está convocado para comparecer
à Comissão para explicar e para que seja apurado rigorosamente o
desvio de conduta relatado. Caso não o faça, será ele o indiciado por
prevaricação e omissão.

Quanto à taxa cobrada, V. Exa. há de convir que foi enviado a esta
Casa pelo Governador Aécio Neves um projeto que foi votado por este
Plenário, e eu estava presente. Portanto, não se trata dos policiais
nem a Polícia Militar. Essa taxa é endereçada ao caixa único do
Estado, a qual o Governador vem usando para logística e não para
pagamento de servidores. Até porque usá-la para pagamento de
servidores, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, não é uma
lógica justa.

Em respeito aos outros oradores, já concluirei. Tenho certeza
absoluta de que a maioria esmagadora da nossa corporação da
PMMG é composta por homens e mulheres sérios e honrados. E,



518

diga-se de passagem, a nossa PM é o único braço do poder público
que, durante 24 horas por dia, socorre, assiste e defende a população,
o cidadão mineiro. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados. De
início, comunico a V. Exa. que abro mão dos 15 minutos que me
sobraram na última reunião para discussão do veto do Governador à
Proposição de Lei nº 17.860, porque entendo que devemos, hoje,
apreciar esses dois vetos, tanto o da referida proposição de lei quanto
o da Proposição de Lei nº 17.882, para que ainda hoje, se os
companheiros estiverem presentes, possamos votar a estrutura da
carreira do Defensor Público, do Projeto de Lei Complementar nº 29.

Em segundo lugar, gostaria de me solidarizar com o Deputado Zezé
Perrella pela agressão sofrida por seu filho. Creio que precisamos
buscar formas de comportamento diferenciado, especialmente nos
nossos estádios, para que as famílias possam comparecer com
garantia de absoluta segurança.

Por outro lado, concordo com o Deputado Sargento Rodrigues
quando critica os milhares e milhares de mandados de prisão que não
são cumpridos por falta de vagas nos presídios, embora o Governador
tenha oferecido quase 10 mil novas vagas nos presídios de Minas
Gerais, levando em consideração que o governo federal não tem
cumprido sua parte.

Aproveito a visita do companheiro Rogério Correia para externar o
convite, que já lhe está sendo encaminhado pela Comissão de Política
Agropecuária, para um grande debate a respeito da municipalização
da reforma agrária. Esse assunto faz parte da sua pasta, e
gostaríamos de convidá-lo para participar.

Concluindo o que dizia relativamente ao discurso do Deputado
Sargento Rodrigues, precisamos rever o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Precisamos pensar seriamente nisso e começar a
debater esse assunto, para que a criminalidade não seja forjada
nessas gerações de criminosos criadas a partir desse Estatuto.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
V. Exa. tem razão quando fala em 10 mil novas vagas criadas pelo
Governador Aécio Neves. Hoje mesmo foi inaugurado, em Montes
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Claros, pelo Secretário Maurício Campos Júnior, um presídio para
mais 480 vagas. Esse é um marco importante para a redução da
criminalidade em Montes Claros e no Norte de Minas, mas sabemos
que ainda é pouco face ao crescendo da violência em nossa região e
em todo o Estado.

Quero aproveitar o aparte concedido por V. Exa. para registar os
clamores que nos chegam do Norte de Minas, do Vale do
Jequitinhonha e do Mucuri, que V. Exa. representa tão bem, quanto à
seca, inclemente e brava, que está dizimando colheitas. As pessoas
que foram aos bancos levantar financiamento para plantar em suas
terras nada colheram, mas os bancos já estão cobrando suas dívidas.
E, ante esse quadro de falta de chuva no Norte de Minas,
Jequitinhonha, Pedra Azul, Almenara, Itaobim, Salto da Divisa e na
região de V. Exa., tenho certeza, a situação é grave: ainda não tem
chovido, mas os bancos já estão atrás dos produtores, querendo
receber o que emprestaram para uma colheita que simplesmente não
houve. O pior é que, até agora, não há ajuda dos governos federal e
estadual para minimizar o sofrimento resultante desse período de
seca.

Então, fazemos esse clamor à Defesa Civil do Estado, na pessoa do
Cel. James, muito dedicado a esse trabalho: está na hora de a
Copasa liberar carros-pipa e de se fazer a perfuração de poços
tubulares, para socorrer as vítimas da seca no Norte de Minas,
Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Agradeço a V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Aproveito o aparte do nobre colega Luiz
Tadeu Leite para lembrar que hoje os jornais estampam uma definição
da Cemig com relação à eletrificação dos poços artesianos já
existentes no Norte de Minas. Parece-me que a Cemig vai tomar
providências, depois do apelo de V. Exa. e do Deputado Paulo
Guedes, feito na semana passada, de forma bastante enfática.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Em primeiro lugar,
parabenizo o Deputado Getúlio Neiva por retomar esse assunto tão
importante. Estou agora um pouco mais confiante de que a Cemig vai
resolver o problema, depois dos apelos que aqui fizemos. Nesta
semana, saiu uma reportagem no jornal “O Globo” - até porque parece
que a imprensa mineira esquece-se de cobrar ações da Cemig - a
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respeito desses poços artesianos que estão perfurados há mais de
três anos no Norte de Minas, mas onde a Cemig até hoje não cumpriu
sua obrigação de fazer a ligação elétrica. O jornal “O Globo”
entrevistou um dos diretores da Cemig, que disse que irá tomar
providências o mais rapidamente possível.

Então, voltamos a fazer esse apelo, dizendo que estamos
aguardando mesmo essa providência, porque a região está passando
por grandes dificuldades, e agora, com a seca, a situação piorou ainda
mais. Neste final de semana, andei pelo Norte de Minas e posso dizer
que o pessoal não fala em outra coisa que não seja essa questão. Em
primeiro lugar, pedem chuva; depois, pedem à Copasa, à Defesa Civil,
ao Ministério da Integração Nacional e a todos os órgãos
responsáveis pela questão que tomem providências para socorrer os
Municípios.

Todavia, lembro ainda que outra questão que anda atormentando a
região, assunto que ainda vamos voltar a abordar nesta semana, é a
poluição do Rio São Francisco, em razão do esgoto de Belo Horizonte
que não está sendo tratado e, caindo no Rio das Velhas, chega ao Rio
São Francisco.

No mais, quero apenas parabenizar o nobre Deputado, agradecendo
a concessão do aparte.

O Deputado Getúlio Neiva - Quero dizer ao nobre Deputado que
fiquei contente ao ler os jornais de hoje do Rio de Janeiro, dando essa
notícia importante, e por isso fiz questão de fazer o comunicado. Há
uma resposta da Cemig que a imprensa mineira não noticiou. Então, é
muito bom ver que o Rio de Janeiro está prestando atenção em Minas
Gerais. Seria bom que os jornalistas de Minas também prestassem
atenção aos assuntos do Estado, da mesma forma como o fazem os
do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito este momento para
agradecer, penhoradamente, a um empresário de Teófilo Otôni, minha
terra, que organizou, no último sábado, uma recepção em que
contaríamos com a presença de aproximadamente 100 pessoas. Na
verdade, fomos recebidos por quase 2 mil pessoas, num momento
muito agradável e importante para a vida da nossa cidade. Foi uma
comemoração de aniversário, mas, sobretudo, um momento de
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mostrar que a cidade está unida, pois contou com a presença de
representantes de 15 partidos políticos e 2 mil pessoas e em que
pudemos discutir, conversar, brincar e cantar.

Obrigado, empresário Eustáquio Coimbra, por ter convidado nossos
amigos e possibilitado esse importante encontro em Teófilo Otôni.

Sr. Presidente, lembro aqui as dificuldades que temos para ajudar a
nossa terra. Na semana passada, reclamei de certa questão, pois
vamos em busca de dinheiro, conversamos com o Governador e com
os Secretários, arrumamos as verbas, mas a imprensa local,
comprada pela Prefeitura, não revela a origem da verba. Ou seja, ela
não diz que a verba veio do governo do Estado, que o Governador a
enviou, não se refere à intervenção dos Deputados majoritários - eu,
como Deputado Estadual, e o Ademir Camilo, como Federal -, que
temos insistentemente conversado com os Secretários de Estado e
com o Governador na tentativa de resolver os problemas da nossa
região e ajudar a nossa Prefeitura. No entanto, a Prefeitura se coloca
bastante resistente do ponto de vista do reconhecimento público do
nosso trabalho e apresenta como suas as obras realizadas pelo
governo do Estado em todos os quadrantes, seja na saúde, seja na
educação, enfim, qualquer obra.

Agora estou analisando a construção de uma creche pelo Servas. A
Dra. Andréa Neves nos premiou com uma creche em Teófilo Otôni. O
terreno que lá existe está inadequado: não está preparado, pronto
para que as obras comecem. Perdemos um centro de vocação
tecnológico, porque a Prefeitura não conseguiu comprar e doar o
terreno. Para construir o Centro Viva Vida, com investimento de
R$2.000.000,00, tivemos de procurar um terreno de propriedade do
Estado, visto que a Prefeitura não tem capacidade para comprar um
terreno e realizar a obra.

Da mesma forma, o Estado construirá em Teófilo Otôni, em terreno
próprio, o Hemocentro. Esses terrenos foram doados por mim, quando
era Prefeito, para outras destinações, e serão usados para a
construção do Hemocentro.

Outra informação importante: já foi liberada a primeira parte dos
recursos para a construção do prédio onde funcionarão os cursos da
UFMG, cujo terreno é do Estado, porque a Prefeitura não tem dinheiro
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e não se habilita a comprar terrenos para receber os prédios públicos
que podemos destinar à nossa cidade.

O Deputado Luiz Tadeu Leite comentou a respeito das vagas nos
presídios de Minas Gerais. Quero informar que devemos concluir, até
o final do ano, o novo presídio de Teófilo Otôni, com 280 vagas, em
terreno de propriedade do Estado, porque a Prefeitura também não se
predispôs a doar um espaço para a construção do referido presídio.

Tudo o que está sendo feito na minha cidade, Teófilo Otôni, está
sendo construído em terrenos do Estado, porque a Prefeitura não tem
competência para a administração financeira, não possui recursos
para adquirir os imóveis.

E mesmo assim, Sr. Presidente, o que é de estranhar é que a mídia
escrita - pagam-se anúncios de página inteira - e as televisões
mostram que as obras são feitas pela Prefeita, o que não é verdade.
Precisamos restabelecer essa verdade. O governo do Estado está
determinado, decidido a ajudar Teófilo Otôni. O Deputado Getúlio
Neiva e o Deputado Ademir Camilo têm feito esse trabalho, e o
Deputado Federal Fábio Ramalho também tem-nos ajudado. Estamos
levando os recursos para as obras de que necessita Teófilo Otôni,
mas é necessário que a nossa Prefeita nos dê a honra de anunciar a
origem dos recursos, em vez de utilizar as obras para promoção do
seu governo.

Gostaríamos de manter uma boa relação com a Prefeitura, com a
Prefeita e com o seu partido, mas é preciso que essa relação seja
estribada na mais absoluta, cristalina e clara verdade.

Termino o pronunciamento dizendo que, no próximo dia 29, serão
comemorados os 200 anos do nascimento de Téofilo Benedito Otôni.
Realizaremos uma reunião especial nesta Casa; no Serro, terra natal
de Téofilo Otôni, será a entrega da Medalha Teófilo Otôni, instituída
por esta Casa.

Aproveito para agradecer ao Presidente, aos Deputados e às
Deputadas desta Casa a aprovação desse projeto de lei de minha
autoria e do Deputado Alberto Pinto Coelho.

No próximo dia 27, estaremos no Serro para fazer a entrega da
medalha. Agradeço aos companheiros o apoio a essa homenagem
que se faz necessária ao maior político liberal da época monárquica



523

do Brasil. Talvez ele seja um homem tão importante quanto
Tiradentes, porque se Tiradentes foi o protomártir da independência,
Teófilo Benedito Otôni foi o protomártir da república neste país.
Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do companheiro e ex-Deputado Rogério Correia, Delegado Federal do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Minas Gerais. É uma
alegria tê-lo conosco. E dizer também da alegria de comemorar o
aniversário, anunciando-o de público, do colega Ivair Nogueira.

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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que recebeu, nesta reunião, o

Ofício nº 2/2007, da Comissão de Justiça, encaminhando proposição
relativa à alteração das Leis Delegadas nºs 123, 174 e 175, resultante
do desmembramento do Projeto de Lei nº 1.582/2007, do Governador
do Estado. Assim sendo, a matéria passa a tramitar sob a forma do
Projeto de Lei nº 1.770/2007, 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 1.438/2007, da Comissão de Política
Agropecuária, e 1.439/2007, da Comissão de Meio Ambiente.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
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do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Deiró Marra, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 1.514/2007 (Arquive-se o projeto.); nos termos do inciso XVI
do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Weliton
Prado (2), solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei
nºs 616 e 1.015/2007; nos termos do inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
Escola Estadual São Rafael (Instituto São Rafael); e, nos termos do
inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Vanderlei Miranda, solicitando a anexação do Projeto de Lei
nº 1.582/2007 ao Projeto de Lei nº 755/2007.

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

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

a discussão, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei nºs
17.860 e 17.882, uma vez que permaneceram em ordem do dia por
seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 7, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.676/2007

Acrescente-se onde convier:
“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, de outras despesas corrente e de investimento.

§ 1º - As despesas a que se refere o “caput” serão financiadas com
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recursos provenientes de anulação total ou parcial de dotações do
respectivo orçamento.”.

Justificação: Apresentamos esta emenda em atendimento à
necessidade do Tribunal de Justiça Militar, conforme requerimento a
este parlamentar.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Arlen Santiago

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.435/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação de Vidas -
IPFAV -, com sede no Município de Santa Luzia.

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 1.435/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Recuperação de Vidas, com sede no Município de Santa
Luzia, que tem por finalidade precípua promover ações que visem
melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Na consecução de seus propósitos, desenvolve atividades
educacionais, culturais e assistenciais; concorre para a conservação
do patrimônio histórico e artístico; orienta sobre a preservação do
meio ambiente; combate a fome e a pobreza; oferece assistência
médica; atua na promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos
humanos e de outros valores universais.

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

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

nº 1.435/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
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Antônio Carlos Arantes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.491/2007
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 Associação dos Moradores e Amigos
dos Bairros dos Tenentes e das Furnas - Amatef -, com sede no
Município de Extrema.

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 1.491/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros dos Tenentes e
das Furnas, com sede no Município de Extrema, que tem por
finalidade defender os valores, os interesses e as necessidades de
seus associados, promover sua saúde, educação e acesso ao lazer,
bem como prestar-lhes serviços que contribuam para a melhoria das
suas condições econômicas, sociais e culturais.

Além disso, assessora seus integrantes na aquisição de insumos e
na comercialização da produção.

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

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

1.491/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.501/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Apoio e
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Beneficência Cristã de Minas Gerais - Asbec -, com sede no Município
de São José da Lapa.

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 1.501/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Apoio e Beneficência Cristã de Minas Gerais, com
sede no Município de São José da Lapa, que tem por finalidade
precípua defender os interesses, os direitos e as demandas dos
moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades educacional, cultural, social e
de lazer, incentiva a prática de esportes, presta assistência material às
pessoas carentes, oferece cursos profissionalizantes, orienta sobre a
preservação do meio ambiente, protege a saúde da família e executa
serviços de radiodifusão comunitária.

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

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

nº 1.501/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.538/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
visa alterar a Lei nº 15.312, de 2004, que declara de utilidade pública
a unidade da Sociedade Caritativa e Educacional São Jerônimo, com
sede no Município de Uberaba.

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
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termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.538/2007 tem por objetivo alterar o art. 1º da
Lei nº 15.312, de 2004, que declara de utilidade pública a unidade da
Sociedade Caritativa e Educacional São Jerônimo, com sede no
Município de Uberaba, adequando-o à nova denominação da
entidade: Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo.

A proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a
atualização da identidade jurídica da entidade, originária da alteração
estatutária aprovada em assembléia geral, na reunião ocorrida em
16/3/2006.

Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu
propósito não se alterou, pois apresenta as mesmas condições que
permitiram lhe fosse outorgado o título de utilidade pública por meio
da referida Lei nº 15.312, e mantém sua finalidade de assistência, de
desenvolvimento social, artístico, cultural, literário, científico,
profissionalizante e recreativo, como instrumento de enfrentamento da
pobreza, defesa e proteção da infância e adolescência.

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

1.538/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.639/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Amparo a Pacientes
com Câncer - Asapac -, 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
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O Projeto de Lei nº 1.639/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação de Amparo a Pacientes com Câncer, com sede no
Município de Belo Horizonte, que possui como finalidade precípua
proteger e orientar pessoas portadoras da doença, principalmente as
mais carentes.

Para consecução de seus propósitos, oferece-lhes abrigo; presta
assistência material e moral aos seus familiares; promove a
distribuição de medicamentos; realiza palestras e apóia campanhas
de conscientização sobre prevenção e temas relacionados com a
doença.

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

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

nº 1.639/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.646/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Três
Reis Magos, com sede no Município de Caldas.

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 1.646/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Assistencial Três Reis Magos, com sede no Município
de Caldas, que tem como finalidade precípua 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
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assistência médica e terapêutica aos idosos, firmando convênio com a
Prefeitura Municipal para tal finalidade, oferece moradia e auxílio
pecuniário aos mais necessitados e promove o voluntariado.

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

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

nº 1.646/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.647/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de
Ferreiras, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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 1.647/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores de Ferreiras, com sede no Município de
Pedro Leopoldo, que tem por finalidade promover a saúde da família,
da gestante, da criança, do adolescente e do idoso, com vistas a
lograr benefícios para todos os moradores do bairro onde atua,
proporcionando-lhes assim melhoria na qualidade de vida.

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

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

1.647/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.651/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Joaquim de Bicas - Apae -, com sede nesse
Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.651/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Joaquim de
Bicas - Apae -, que tem por finalidade primordial prestar assistência ao
portador de deficiência, seja proporcionando-lhe meios para a sua
integração na sociedade, seja oferecendo-lhe assistência médica e
terapêutica. Além disso, promove várias outras ações visando à
melhoria da sua qualidade de vida, o que implica elevação do seu
bem-estar.

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

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

nº 1.651/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.656/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Arrendatários e Moradores da Região do Peri-Peri, com sede no
Município de Dom Bosco.
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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 1.656/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Arrendatários e Moradores da
Região do Peri-Peri, com sede no Município de Dom Bosco, que tem
como finalidade precípua defender os interesses, os direitos e as
demandas dos moradores.

Na consecução de suas metas, combate a fome e a pobreza;
protege a saúde da família, da gestante, da criança e do idoso;
desenvolve atividades nas áreas da cultura e do esporte; orienta sobre
a preservação do meio ambiente; promove o transporte, o
beneficiamento e a comercialização da produção de seus associados;
firma convênios com a iniciativa privada e com entidades públicas
para subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 1.656/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.663/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
1.663/2007 visa alterar o art. 1º da Lei nº 16.715, de 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 enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
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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 1.663/2007 tem por objetivo alterar o art. 1º da

Lei nº 16.715, de 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, adequando-o à nova
denominação da entidade: Associação Padre Tiãozinho de Apoio a
Pacientes Carentes com Câncer - Projeto Presente.

A proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a
atualização da identidade jurídica da entidade, originária da alteração
estatutária aprovada pela assembléia geral, em reunião realizada em
30/5/2007.

Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu
propósito não se alterou, pois apresenta as mesmas condições que
lhe permitiram a outorga do título de utilidade pública por meio da
referida Lei nº 16.715, e mantém o seu objetivo assistencial e
filantrópico.

Por fim, a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao
consubstanciado no art. 1º de seu novo estatuto.

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

1.663/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.665/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública do Município de Capitão Eneas, 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 1.665/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Município de
Capitão Eneas, que tem por objetivo congregar lideranças
comunitárias e autoridades policiais para que possam desenvolver
iniciativas integradas de segurança pública, objetivando a melhoria da
qualidade de vida da população local.

No cumprimento do seu propósito estatutário, divulga e executa
programas sobre autodefesa, treinamento e capacitação destinados a
policiais e promove campanhas educativas direcionadas aos detentos.

Seus esforços contribuem para a redução dos índices de
criminalidade na região, implicando maior tranqüilidade para os
moradores, razão pela qual é merecedora do título de utilidade
pública.

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

1.665/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Luiz Tadeu Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.694/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Montreanil Esporte Clube, com
sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/10/2007 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 1.694/2007 visa declarar de utilidade pública o
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Montreanil Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 7º do seu estatuto determina que a
entidade não remunera seus Diretores, sócios, Conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes e o parágrafo único do art.
57 preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente seja destinado 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 1.694/2007.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.704/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Carlin

Moura e Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo
instituir a Semana de Conscientização sobre Transtornos de
Aprendizagem.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2007
e, em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de ser
apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.704/2007 tem por escopo instituir a Semana de
Conscientização sobre Transtornos de Aprendizagem, a ser realizada
na terceira semana do mês de março, ocasião em que pais e
educadores deverão debater informações relevantes sobre as práticas
existentes para tratamento desses problemas, na tentativa de incluir
seu portador no ambiente social.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República, e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 1º do
art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência residual,
que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
Estado componente do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção a essa ora examinada. Infere-se, portanto, que a todo
membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo
legislativo.

Entretanto, a proposição apresenta impropriedades que podem ser
corrigidas. Em seu art. 2º, determina que as despesas decorrentes da
norma correrão à conta de dotações próprias, suplementadas, se
necessário. Cabe lembrar que a instituição de data, por si, não gera
despesas, o que torna desnecessário comando legal sobre o assunto.

Já o art. 3º prevê que caberá ao Poder Executivo regulamentar a lei
no prazo de 60 dias. Importante é observar que a regulamentação de
leis por meio de decretos é ato de competência privativa do
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Governador do Estado, prevista no inciso VII do art. 90 da
Constituição do Estado. Portanto, também pode ser suprimido do
projeto de lei em análise.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 1, que tem como
objetivo apontar a finalidade da semana criada e sanar os equívocos
apontados.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.704/2007 na forma do seguinte
Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana de Conscientização sobre Transtornos de

Aprendizagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre

Transtornos de Aprendizagem, a ser realizada, anualmente, na
terceira semana do mês de março.

Parágrafo único - A semana de que trata esta lei tem como
finalidade promover o debate entre pais e educadores sobre o
tratamento desses problemas e as formas de inclusão de seu portador
no ambiente social.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 18/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
torna obrigatório o fornecimento gratuito de veículos motorizados para
facilitar a locomoção de portadores de deficiência física e idosos em
centros comerciais e assemelhados.

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.
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Em seguida, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social exarou parecer quanto ao mérito pela aprovação do projeto 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 tela visa a tornar obrigatória a disponibilização,

sem ônus, de veículos motorizados aos portadores de necessidades
especiais, pelos centros comerciais e estabelecimentos congêneres,
para locomoção em suas dependências.

O autor, em sua justificação, alega que os direitos humanos e a
Carta Magna conferem fundamentação à proposição. Esta, na
verdade, estaria assim tão-somente transformando princípios contidos
naquela em normas aplicáveis.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que o projeto não
encontra óbice, ressaltando que a matéria encontra-se de acordo com
os ditames constitucionais. Apenas apresentou o Substitutivo nº 1,
para aperfeiçoamento. Como a legislação vigente já torna compulsória
a disponibilização de cadeira de rodas para os portadores de
necessidades especiais, esse substitutivo vem possibilitar também a
disponibilização de qualquer outro veículo que lhes possibilite a
locomoção.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por sua
vez, considerou a matéria oportuna e manifestou-se por sua
aprovação na forma desse substitutivo.

É fato que a medida proposta pode ser até boa para esses
estabelecimentos, por marcar um diferencial, em um mercado cada
vez mais concorrido. Afinal, ao propiciar a inclusão social, o
estabelecimento melhora a sua imagem institucional. Além disso,
seriam atraídos também consumidores que poderiam estar sem
freqüentar esses lugares, como os obesos.

Para termos um referencial, realizamos pesquisa de mercado e
verificamos que uma cadeira de rodas motorizada apresenta um custo
da ordem de R$7.000,00, ao passo que uma cadeira de rodas comum
custa em torno de R$400,00. Aquele valor, conquanto possa ser
considerado elevado para um pequeno supermercado, por exemplo,
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seria pouco significativo para um grande centro comercial. O
Substitutivo nº 1 tem o grande mérito de deixar a cargo do
estabelecimento comercial a decisão entre disponibilizar uma cadeira
de rodas convencional ou uma motorizada.

Finalmente, no âmbito estrito 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 nem contraria a Lei de
Responsabilidade Fiscal. A proposição não gera repercussão no
Orçamento do Estado nem nas finanças públicas, pois dispõe sobre
interações entre dois agentes na esfera privada. As despesas com
aquisição de cadeira de rodas ou qualquer outro veículo que
possibilite aos portadores de necessidades especiais a locomoção
serão custeadas pelos centros comerciais ou estabelecimentos
congêneres.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 18/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Ruy Muniz, relator - Jayro Lessa - Doutor

Rinaldo - Paulo Guedes - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 114/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 114/2007
“dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, dos programas, dos
projetos e dos benefícios da assistência social do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 27/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Vem a matéria, 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
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A seguridade social é composta por um tripé constituído pela
assistência social, pela saúde e pela previdência social, nos termos do
art. 194 da Constituição da República.

A assistência social é uma política pública voltada para pessoas em
condições de vulnerabilidade, em virtude de idade, desemprego,
impossibilidade de trabalho, entre outros motivos, sendo prestada a
quem dela necessite, independentemente de contribuição para a
seguridade social.

Sobre esta matéria, cabe à União fixar as normas gerais, devendo
os Estados e os Municípios complementar a legislação federal. No
âmbito federal, foi editada a Lei nº 8.742, de 1993, mais conhecida
como Lei Orgânica de Assistência Social - Loas. No âmbito estadual,
a matéria encontra-se disciplinada na Lei nº 12.262, de 1996. Essa
política pública passa, no momento, por grande mudança, tendo em
vista a criação, pelo governo federal, do Sistema Único de Assistência
Social - Suas.

O projeto de lei em exame integra um conjunto de três proposições
apresentadas pelo Deputado André Quintão. O parlamentar
apresentou, além deste, o Projeto de Lei nº 118/2007, que dispõe
sobre o Sistema Único de Assistência Social no Estado de Minas
Gerais - Suas-MG -, e o Projeto de Lei nº 119/2007, que dispõe sobre
a celebração de parcerias entre o poder público e entidades e
organizações de assistência social para a execução de ações no
âmbito da política de assistência social.

O projeto em análise dedica-se a disciplinar a relação entre os
usuários dos serviços de assistência social e o Estado, em especial os
órgãos responsáveis por esses serviços. A proposição não estabelece
os serviços e os benefícios que configuram a política de assistência
social, mas os direitos daqueles que usam ou recebem os benefícios.

Tendo o ordenamento jurídico como sistema normativo, pode-se
dizer que a proposição em tela, se aprovada, irá compor dois
subsistemas: integrar-se, de um lado, às normas que asseguram os
direitos dos usuários dos serviços públicos e, de outro, às normas que
disciplinam a política de assistência social. Com efeito, consta em
nosso ordenamento jurídico estadual a Lei nº 11.751, de 16/1/95, que
dispõe sobre o atendimento ao usuário de serviços públicos; a Lei nº



541

12.628, de 16/10/97, que disciplina as reclamações relativas à
prestação de serviço público, em conformidade com o disposto no § 4º
do art. 40 da Constituição Estadual; a Lei nº 16.279, de 20/7/2006,
que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços
públicos de saúde no Estado.

Da mesma forma que a Lei nº 16.279, de 2006, não disciplina a
política de saúde, mas a relação dos usuários com o Estado, a
proposição em apreço não deve conter regras que se refiram à política
de assistência social: deve restringir-se à relação entre os usuários ou
beneficiários e o Estado. É por esse motivo que suprimimos, por
exemplo, o art. 2º, que se refere, em última instância, a princípios da
assistência social, e não propriamente a direitos dos usuários.

Foram efetuadas alterações pontuais, como, por exemplo, a do
inciso XVII do art. 4º da proposição, remetendo para a legislação civil
a regra sobre a nomeação de representante, porque esta matéria se
encontra disciplinada nos art. 115 e seguintes do Código Civil.

Formulamos o Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer,
para ajustar a proposição à técnica legislativa, preservando a estrutura
e os objetivos da proposição original.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 114/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, programas e

benefícios da assistência social do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O usuário dos serviços, programas e benef ícios da

assistência social do Estado tem direito a uma política de assistência
social eficaz, voltada para a promoção de sua dignidade e das
condições de autonomia, convívio, socialização, sustentabilidade,
capacitação e acesso a oportunidades, de acordo com sua
capacidade e com seus projetos pessoal e social.

§ 1° - Nos serviços, programas e benefícios da assi stência social, o
Estado garantirá a igualdade de acesso, a qualidade, a transparência
e a participação da sociedade.
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§ 2° - O disposto nesta lei é extensivo a entidades  privadas,
contratadas ou conveniadas, que recebam recursos públicos.

Art. 2° - São direitos do usuário dos serviços, pro gramas e
benefícios da assistência social do Estado:

I - receber atendimento digno, atencioso, respeitoso e adequado,
sem procedimentos vexatórios ou coercitivos;

II - receber atendimento livre de qualquer discriminação, em razão
de idade, raça, gênero, orientação sexual, condições sociais ou
econômicas, convicções culturais, políticas ou religiosas, estado de
saúde ou condição de portador de patologia, deficiência ou lesão;

III - ter acesso aos serviços com reduzido tempo de espera;
IV - ter prioridade no atendimento, se criança ou adolescente,

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente;
V - ter convivência familiar e comunitária;
VI - ter garantida a acessibilidade aos serviços, com o fim das

barreiras arquitetônicas e de comunicação, se pessoa com deficiência
ou necessidades especiais;

VII - ter assegurados, durante a prestação do serviço
socioassistencial:

a) a integridade física;
b) a privacidade física;
c) a individualidade;
d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;
e) a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal;
f) a segurança do atendimento;
VIII - ser identificado e tratado, nas relações interpessoais, por seu

nome ou sobrenome;
IX - identificar as pessoas responsáveis por sua assistência, por

meio de crachás visíveis e legíveis, em que constem nome e função
ou cargo;

X - ter acesso a fichas e registros em seu nome ou autorizar alguém
a acessá-los;

XI - ser imediatamente conduzido para exame de corpo de delito em
caso de lesão corporal ocorrida no âmbito da instituição prestadora de
serviço;

XII - ser prévia e expressamente informado quando o procedimento
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proposto for experimental ou fizer parte de pesquisa, sendo sua
participação consentida de forma livre e esclarecida;

XIII - ser informado sobre a utilização de materiais de registro
audiovisual e pesquisas a ele referentes;

XIV - receber informações claras e objetivas, adaptadas a sua
condição cultural, sobre:

a) os seus direitos e as eventuais disposições limitativas ou
condicionantes de seu exercício;

b) a duração prevista do serviço socioassistencial;
c) o órgão ou a entidade que prestam o atendimento, sua situação e

competência legal ou jurídica;
d) os prazos e as respostas sobre requerimentos e processos;
c) as razões de negativa, atraso, insuficiência ou inadequação na

prestação do serviço, as medidas adotadas e os prazos para a
correção de irregularidades;

XV - revogar consentimentos e autorizações dados anteriormente,
por decisão livre e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas sanções
de nenhuma espécie;

XVI - ter representante para receber informações e tomar decisões
em caso de incapacidade para exercer sua autonomia, na forma da
legislação civil;

XVII - ter garantido o acesso a:
a) assistência social, psicológica e jurídica;
b) assistência espiritual e religiosa, segundo sua opção ou histórico

familiar;
c) atividades terapêuticas ou lúdicas, sob orientação;
d) instalações físicas dignas e apropriadas a sua condição;
XVIII - não sofrer abandono nem prestação insuficiente do serviço

que caracterize ou gere condições de desnutrição ou higiene precárias
ou degradantes da dignidade humana;

XIX - poder entrar em contato, quando no âmbito de instituição
prestadora de serviço, com parentes, responsáveis, procuradores,
advogados ou autoridades afetas, pessoalmente e por via telefônica;

XX - ter garantido o direito de receber visitas;
XXI - ter acesso a serviços públicos gratuitos de escuta, orientação e

apoio sociofamiliar e comunitário;
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XXII - receber medidas de proteção social básica ou especial
extensivas ao grupo familiar, respeitada a singularidade do arranjo
familiar;

XXIII - ter acesso a orientação e a ações concretas, por parte da
administração pública estadual, para reintegração no mundo do
trabalho e da renda;

XXIV - ter assegurado o direito de petição, resposta e recurso a
autoridades, para requerer ou denunciar fato relativo a serviço de
assistência social;

XXV - participar de conselhos, fóruns e demais mecanismos de
controle social que discutam e definam a política de assistência social;

XXVI - ter acesso a ouvidorias e a outros órgãos competentes para
reclamar seus direitos ou apresentar denúncias.

Art. 3° - Os órgãos e as entidades públicas e priva das conveniadas
ou contratadas pelo poder público capacitarão recursos humanos para
a execução das ações de assistência social.

Art. 4° - É vedado aos serviços públicos de assistê ncia social e às
entidades públicas e privadas conveniadas ou contratadas pelo poder
público:

I - negar ou retardar atendimento;
II - relegar o usuário a situação de abandono físico ou psicológico;
III - divulgar ou expor à curiosidade pública dados sigilosos ou

condição especial de usuário;
IV - omitir informação ou deixar de encaminhar requerimento, pedido

de informação ou reclamação de usuário ou de responder a suas
perguntas ou solicitações;

V - impedir ou dificultar ao usuário o exercício de qualquer direito
previsto nesta lei.

Art. 5° - As pessoas jurídicas de direitos público e privado
conveniadas ou contratadas são responsáveis, objetivamente, pelos
danos que seus agentes causarem ao indivíduo ou à sociedade.

§ 1° - O descumprimento do disposto nesta lei impli cará o
cancelamento do contrato ou do convênio e a imediata suspensão do
repasse de recursos públicos, sem prejuízo das demais sanções
administrativas, civis e penais cabíveis.

§ 2° - O servidor público que contribuir para o des cumprimento desta
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lei estará sujeito a processo administrativo e penalidade
correspondente a falta, sem prejuízo das demais sanções civis e
penais cabíveis.

§ 3º - Consideram-se infratoras desta lei as pessoas físicas ou
jurídicas que, direta ou indiretamente, tenham concorrido para o
cometimento da infração.

Art. 6° - Qualquer pessoa é parte legítima para den unciar os casos
de descumprimento desta lei aos Conselhos Municipais, Estadual ou
Nacional de Assistência Social, de Direitos da Criança e do
Adolescente, do Idoso, de Defesa dos Direitos do Portador de
Deficiência, aos Conselhos Tutelares, ao Ministério Público, às
Ouvidorias, às Delegacias, às Comissões de Direitos Humanos ou a
outras autoridades competentes.

Art. 7° - Aplicam-se subsidiariamente a esta lei o Estatuto do Idoso,
o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica de
Assistência Social.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 184/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Gustavo
Valadares, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.060/2005, institui a política antidrogas nas escolas públicas e
privadas do Estado.

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu prazo para emitir parecer.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que
opinou por sua rejeição.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva instituir a Política Antidrogas nas

escolas das redes pública e privada do Estado, que deverão realizar
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campanhas de esclarecimentos acerca de entorpecentes e similares,
abrangendo conceitos, aplicações, usos e efeitos, aspectos medicinais
e delituosos.

O art. 4º do projeto estabelece que deverão ser convidados para
participar de tais campanhas representantes da comunidade escolar,
pais de alunos, Secretários Municipais de Saúde, Ministério Público,
Polícias Civil e Militar, Conselhos Comunitários de Segurança Pública
e outras organizações envolvidas. A supervisão e organização dessa
política, por sua vez, ficará a cargo da Subsecretaria Antidrogas,
ligada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -,
que fixará diretrizes para o fiel cumprimento da futura lei.

Conforme acentua a Comissão de Saúde em seu parecer, o uso
indevido de drogas é atualmente um problema de saúde pública que
acomete pessoas de todas as classes sociais e diversos níveis de
instrução em todo o mundo. Destaca ainda essa Comissão que a
situação tem-se agravado com o consumo de drogas, de forma cada
vez mais precoce, pelos adolescentes, e com a utilização de drogas
cada vez mais nocivas.

Entretanto, não obstante a nobre intenção do autor de minimizar tão
cruel problema de saúde pública, a matéria carece de inovação
jurídica tanto na esfera federal como na estadual, sendo certo que já
há no ordenamento diversas normas com a mesma idéia da
proposição ora analisada, entre as quais citamos:

a) a Lei Federal nº 11.343, de 2006, que institui o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad -, responsável pela
articulação, integração, organização e coordenação das atividades
relacionadas com a prevensão do uso indevido de drogas;

b) 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;

c) 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;

d) a Lei nº 12.615, de 23/9/97, que institui a Semana Estadual de
Prevenção às Drogas.

Conforme se observa, a proposição em tela não traz nenhuma
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inovação no ordenamento jurídico, razão pela qual fazemos coro com
a Comissão de Saúde, entendendo que o projeto não deve prosperar
nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº

184/2007.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Paulo Guedes, relator - Doutor Rinaldo - Ruy

Muniz - Antônio Júlio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 408/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 408/2007
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.

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
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 408/2007 tem por escopo 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, por outro,
pertencente à Emater, com área de 980m², situado na Rua José
Duarte de Paiva, Bairro Santa Luzia, Município de Sete Lagoas. O
imóvel a ser adquirido pelo Estado destina-se a abrigar a sede da
Promotoria de Justiça da Comarca de Sete Lagoas.

Os laudos de avaliação dos imóveis, realizados por Oficiais de
Justiça, estipulam o valor venal de R$139.920,00 para o imóvel de
propriedade do Estado e R$180.000,00 para o da Emater. O Ministério
Público Estadual ressarcirá, por meio de dotação orçamentária
própria, a quantia de R$ 40.080,00, resultante da diferença de valores
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entre os imóveis.
Em face do exposto, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a

proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária, encontrando-se de acordo 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 balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressaltamos que o Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e
Justiça visa apenas a aprimorar o texto do projeto de acordo com a
técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

408/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ruy Muniz - Jayro

Lessa - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 681/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.355/2006, altera a redação dos §§ 15 e 22 do art. 13 da Lei
nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado
e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 5/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto em exame pretende alterar a forma de cálculo do Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Segundo o autor do projeto, o cálculo do imposto, nos moldes que
vem sendo efetuado atualmente, configura uma das situações mais
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injustas que podem ser encontradas no sistema tributário brasileiro,
uma vez que o tributo a ser cobrado integra a base de cálculo do
próprio imposto, aumentando substancialmente o valor arrecadado,
sem que se altere a alíquota instituída pela lei.

Em que pese à alteração pretendida desonerar substancialmente
todo o sistema produtivo, a matéria depara com óbices de natureza
constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação.

O ICMS é um imposto instituído pelo Estado, em obediência aos
comandos insculpidos no art. 155 da Constituição da República.

Segundo o mesmo diploma constitucional antes mencionado, a base
de cálculo do tributo deve ser fixada por meio de lei complementar, de
modo que o montante do imposto a integre (art. 155, § 2º, XII, “i”).

A Lei Complementar nº 87, de 13/9/96, ao dispor sobre o ICMS dos
Estados e do Distrito Federal, foi clara ao estabelecer que o montante
do próprio imposto integra a sua base de cálculo (art. 13).

Denota-se, pois, que a matéria se encontra disciplinada não apenas
pela Constituição da República, mas também pela Lei Complementar
nº 87, o que inviabiliza a edição de norma por esta Casa Legislativa,
contrariando os princípios relativos à cobrança do tributo.

Por outro lado, a Nota Técnica nº 40/2007, do Secretário de
Fazenda, noticia que a implementação da medida proposta representa
considerável perda de receita para a administração pública, em
afronta aos parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar nº 101,
de 4/5/2000.

A referida norma, ao dispor sobre a concessão de benefício de
natureza tributária, que tenha como resultado a diminuição da receita,
exige que a proposta esteja acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua
vigências e nos dois exercícios seguintes.

A renúncia deverá ser prevista, ainda, na lei orçamentária anual,
sendo necessária a demonstração de que a implementação das
medidas não afetará as metas previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, devendo estar a proposta acompanhada de medidas
de compensação mediante o aumento da receita.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 681/2007.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 755/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o Projeto de Lei nº
755/2006, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.999/2006, altera o “caput” do art. 3º da Lei nº 14.870, de 16/12/2003,
que dispõe sobre a qualificação de pessoa de direito privado como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública para receber parecer, nos termos do art. 188
do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
A proposição sob comento visa a modificar a Lei nº 14.870, de 2003,

que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip.

Inicialmente, cumpre salientar que essas entidades são pessoas de
direito privado, sem fins lucrativos, criadas por particulares para o
desempenho de atividades de interesse público, razão pela qual não
integram a administração direta ou indireta do Estado. Tais instituições
encartam-se no chamado terceiro setor, que abrange o universo das
entidades privadas que não perseguem objetivos econômicos
(organizações não governamentais), especialmente as associações e
as fundações constituídas nos termos da legislação civil.

A Lei nº 14.870, que disciplina a matéria no âmbito do Estado,
estabelece os requisitos e as condições para que as organizações
privadas, sem fins econômicos, possam ser qualificadas como Oscips
por ato do poder público, no caso a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag. Isso demonstra que essas entidades
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não integram o aparelho burocrático do Estado, seja na condição de
órgão desconcentrado, seja na qualidade de ente descentralizado. O
que ocorre é a simples qualificação estatal dada a uma entidade
privada preexistente, uma vez que sejam atendidas as exigências
legais, a começar pela ausência de finalidade lucrativa e pela área de
atuação da instituição privada. Obtida a qualificação de Oscip,
mediante ato vinculado do poder público, a entidade poderá firmar
termo de parceria com o Estado e estará apta a receber recursos
orçamentários, bens públicos e até mesmo servidores cedidos pela
administração pública, na forma prevista no citado ajuste.

Quanto à competência legislativa, a regra básica para a delimitação
da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25
da Constituição da República, que reserva aos Estados as atribuições
que não lhes sejam vedadas pela citada Carta Política. É a chamada
competência residual, que faculta ao Estado tratar das matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
Assim, não há como negar a autonomia constitucional do Estado
membro para a edição de normas sobre esta matéria.

A disciplina normativa do instituto da Oscip, por si só, não constitui
iniciativa privativa de nenhum órgão ou autoridade, motivo pelo qual
pode o parlamentar desencadear o processo legislativo nesse caso.

Por outro lado, nota-se que a alteração proposta na Lei nº 14.870
tem a finalidade de ampliar o universo de entidades privadas sem fins
lucrativos que possam receber a qualificação de Oscip, já que se
deixa de exigir tempo mínimo de funcionamento da entidade para que
esta receba a qualificação necessária para firmar termo de parceria
com o ente estatal.

Dessa forma, a proposição encontra-se em plena sintonia com as
diretrizes constitucionais vigentes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 755/2007.
Sala das Comissões, 2 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 849/20 07
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de São Sebastião do Rio Verde o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para seu exame
preliminar e, a requerimento do autor, a matéria foi encaminhada a
este órgão colegiado para análise, conforme dispõe o art. 140, c/c os
arts 188 e 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 849/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de São Sebastião do Rio Verde terreno
com área de 2.000m² - e não de 200m² como consta no seu art. 1º -,
situado nesse Município e registrado sob o nº 6.412, a fls. 121 do Livro
3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço.

Em virtude do Termo de Cessão nº 1260.1.00.108/2004, celebrado
entre o Estado e a Prefeitura do Município de São Sebastião do Rio
Verde, o referido imóvel encontra-se destinado ao funcionamento da
Escola Municipal Padre Francisco de Freitas Carvalho.

Com relação à análise que nos cabe, a proposição atende ao § 2º do
art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
e determina que a transferência de domínio de bens públicos só pode
ser efetivada com a devida autorização desta Casa.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Planejamento e Gestão
manifestou-se, por intermédio da Nota Técnica nº 188/2007, de forma
contrária à alienação pretendida, pois a Secretaria de Educação,
órgão ao qual encontra-se vinculado o imóvel, tem interesse em sua
utilização para atendimento de futura demanda escolar da rede
estadual de ensino.

Assim sendo, se esta proposição for aprovada, o Governador, diante
da manifestação negativa da Secretaria de Planejamento e Gestão,
provavelmente a vetará. Mesmo em caso de sanção ou de derrubada
do veto, pode-se prever que a lei decorrente do projeto em análise
seria inócua, dado seu caráter meramente autorizativo, uma vez que o
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inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado estabelece como
competência privativa do Governador dispor sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo.

Tendo em vista essas considerações, não encontra amparo no
princípio da razoabilidade dar prosseguimento à tramitação do projeto
de lei em análise.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n°

849/2007.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Paulo Guedes, relator - Jayro Lessa - Célio

Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.269/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 57/2007, o Governador do Estado
submete à apreciação desta Casa o projeto em epígrafe, que institui
normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos e institui a Política
Estadual de Resíduos Sólidos.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2007 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
A proposição em epígrafe, de iniciativa do Chefe do Poder

Executivo, dispõe sobre as normas gerais aplicáveis aos resíduos
sólidos no Estado e institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Para melhor compreensão do projeto, a fundamentação deste
parecer é dividida em quatro partes. Na primeira, fazemos uma
síntese das principais medidas contidas na proposição. Na segunda,
examinamos a competência estadual para legislar sobre a matéria. Na
terceira, apontamos as inconsistências jurídicas do projeto. Na quarta,
tratamos das considerações finais.
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1 - Síntese da proposição
O projeto está estruturado em 66 artigos e 16 capítulos.
O Capítulo I trata das disposições preliminares. Submete à

observância da lei os agentes públicos e privados que desenvolvem
ações que, direta ou indiretamente, envolvem a geração e a gestão de
resíduos sólidos. Determina a aplicação das normas expedidas pelos
órgãos integrantes  do  Sistema  Nacional do Meio Ambiente -
Sisnama -, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -
Inmetro - e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

O Capítulo II é dedicado às definições de natureza técnica, como
estéril de mina e reciclagem; de caráter gerencial, como o Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos; à definição de
responsabilidades pela gestão dos resíduos sólidos, tanto de forma
individualizada como compartilhada.

O Capítulo III cuida da classificação dos resíduos, segundo a
natureza - perigosos e não perigosos - e a origem - de geração difusa
e determinada.

O Capítulo IV estabelece os princípios e os fundamentos da referida
política estadual. Como princípios, destacamos o tripé reutilização,
reaproveitamento e reciclagem bem como a não-geração de resíduos
e a disposição ambientalmente adequada. Nos fundamentos,
chamamos a atenção para a responsabilidade objetiva pela reparação
do dano ambiental, a descentralização político-administrativa e a
universalidade, a regularidade, a continuidade e a funcionalidade dos
serviços públicos de manejo integrado dos resíduos sólidos.

O Capítulo V trata dos objetivos da mencionada política estadual,
como a geração de benefícios sociais, econômicos e ambientais e o
estímulo às soluções intermunicipais e regionais para a gestão
integrada de resíduos. Dessa forma, determina ao poder público
fomentar a implantação de coleta seletiva nos Municípios, assim como
a criação e a formação de organizações, associações ou cooperativas
de catadores dedicados à coleta, à separação, ao beneficiamento e à
comercialização de resíduos sólidos.

O Capítulo VI disciplina os instrumentos da política estadual em tela.
Entre eles, vale ressaltar o inventário estadual de resíduos sólidos
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industriais, os incentivos fiscais, financeiros e creditícios e as
auditorias para os projetos implantados no Estado que recebam
recursos públicos de instituições financeiras.

O Capítulo VII cuida da gestão de resíduos sólidos, segundo a
característica e a origem. São de responsabilidade do poder público
municipal os de origem domiciliar. Os de atividades industriais e
minerários são de responsabilidade dos empreendedores. Em relação
aos resíduos perigosos, é estabelecido o mecanismo da prévia
autorização dos órgãos ambientais competentes, no que diz respeito à
importação, à exportação e ao transporte.

O Capítulo VIII regulamenta os Planos de Gerenciamento Integrado
de Resíduos Sólidos, a cargo dos Municípios e dos fabricantes, dos
importadores, dos distribuidores, dos comerciantes, dos prestadores
de serviços e das demais fontes geradoras regulamentadas.

O Capítulo IX dispõe sobre as obrigações, as responsabilidades e as
penalidades relativas aos resíduos sólidos, com a previsão de
ressarcimento pela prestação efetiva dos serviços públicos municipais
de coleta, tratamento e destinação final dos rejeitos. Propõe, também,
medidas voltadas para a prevenção de risco de dano à saúde e ao
meio ambiente, à população, aos consumidores, aos catadores e aos
demais operadores de resíduos.

O Capítulo X, no título “Dos Procedimentos Especiais ou
Diferenciados”, determina que o manuseio dos resíduos sólidos que,
pela classificação e pelas especificidades, necessitam de
procedimentos peculiares deverá ser objeto de Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

O Capítulo XI é dedicado aos instrumentos econômicos e financeiros
para o fomento e o incentivo de indústrias e instituições que se
dispuserem a fabricar ou a desenvolver produtos ou materiais a partir
de matérias-primas recicladas ou trabalhar com produtos reciclados.
Trata, também, do custeio das atividades a serem desenvolvidas pelo
Estado e pelos Municípios nesse setor, por meio, entre outros
mecanismos, da cobrança de taxa de limpeza urbana e de coleta de
lixo.

O Capítulo XII, no título “Das Disposições Gerais”, fixa o prazo de
dois anos a partir da vigência da lei para o Município elaborar e dar
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publicidade a seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,
que deverá estabelecer as instruções e as normas gerais de condutas
assim como as metas para os geradores e os operadores de resíduos,
responsáveis pela elaboração de Planos de Gerenciamento Integrado
de Resíduos Sólidos, cujo conteúdo deverá observar as normas
previstas no art. 51 do projeto em exame.

O Capítulo XIII trata das formas proibidas de destinação dos
resíduos sólidos, como o lançamento “in natura”, a céu aberto, sem
tratamento prévio; a queima a céu aberto ou em recipientes,
instalações ou equipamentos não licenciados; o lançamento ou a
disposição em lagoas, cursos de água, áreas de várzeas e cavidades
subterrâneas. Proíbe, também, nas áreas de destinação final de
resíduos sólidos, atividades para fins de alimentação animal e a
fixação de habitações temporárias e permanentes.

O Capítulo XIV atribui aos órgãos estaduais a competência para
baixar normas regulamentares pertinentes à gestão de resíduos
sólidos perigosos, que não poderão ser, a critério do Copam,
depositados, armazenados, processados ou guardados em território
mineiro quando gerados por outra unidade da Federação, na hipótese
de oferecerem risco elevado à saúde e ao meio ambiente.

Finalmente, os Capítulos XV e XVI tratam, respectivamente, da
fiscalização, das penalidades e das disposições finais. A infração às
disposições legais e regulamentares sujeitará o transgressor às
sanções previstas na legislação pertinente, em especial as
estabelecidas no Decreto nº 44.309, de 2006, vale dizer advertência,
multa, não-concessão, restrição ou suspensão de incentivos fiscais e
suspensão de atividades.

Portanto, o projeto do Poder Executivo é uma espécie de “código de
resíduos sólidos”, na medida em que procura reunir, num único
diploma legal, normas, de forma sistematizada e articulada, sobre um
mesmo assunto.

Na mensagem de encaminhamento da proposição, o Governador do
Estado salienta que tais medidas têm como substrato a legislação
federal vigente e as determinações contidas na Deliberação nº 199, de
2005, do Copam. Esclarece que o projeto dispõe sobre a matéria de
forma abrangente, sem contemplar especificidades de determinados
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tipos de resíduos, os quais deverão ser objeto de deliberações
normativas específicas.

2 - Competência do Estado para dispor sobre a matéria
Segundo a NBR nº 10.004,  da  Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT -, consideram-se resíduos sólidos os resíduos nos
estados sólido e semi-sólido, resultantes de atividades da comunidade
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de
serviços e de varrição. Incluem-se nesta definição os lodos
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornam inviável seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água ou exijam
para tanto soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face da
melhor tecnologia disponível.

Trata-se de definição que foi incorporada integralmente no
substitutivo apresentado pela Comissão Especial da Política Nacional
de Resíduos da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 203, de
1991, de iniciativa parlamentar, em tramitação no Congresso
Nacional. O substitutivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes
gerais aplicáveis aos resíduos sólidos e instituir a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

Portanto, o projeto do Executivo estadual cuida de matéria que
envolve questões relacionadas a saúde, meio ambiente, produção,
consumo, recursos naturais e poluição, com ênfase nos temas saúde
e meio ambiente, incluindo-se entre aquelas de competência
legislativa concorrente entre o Poder Central e os Estados membros, e
comum, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal.

De acordo com o Texto Magno, na hipótese de inexistência de lei
federal de normas gerais, os Poderes regionais poderão legislar
plenamente sobre as matérias de competência concorrente, para
atender a suas peculiaridades.

No caso, não se pode afirmar, de forma absoluta, a falta de lei
federal de normas gerais. No entendimento do Supremo Tribunal
Federal manifestado na Representação nº 1.153/RS e de grande parte
da doutrina, a produção de normas gerais não é atividade exclusiva do
Congresso Nacional, por meio de leis ordinárias e complementares.
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Também o Executivo pode editá-las, quando há previsão em lei nesse
sentido. A título de esclarecimento, observamos que a Lei Federal nº
6.938, de 1981, autoriza o Conama a deliberar sobre normas e
padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial à qualidade de vida. Da mesma forma, as
agências reguladoras dispõem de competência para tanto, no âmbito
de suas atribuições. Trata-se, evidentemente, de normas de teor, na
maioria das vezes, técnico e operacional. Não obstante isto, tais
regras são de observância obrigatória pelos Estados e Municípios,
porque veiculam normas gerais.

Mais adequada seria a edição de normas gerais por atos
exclusivamente emanados do Congresso Nacional, casa legitimada
pelo povo para o exercício do poder político. Todavia, é preciso
reconhecer que essa solução, apesar de apresentar virtudes positivas,
de segurança jurídica e legitimidade social, apresenta problemas de
ordem prática, sobretudo em temas de saúde e de meio ambiente,
diante de situações concretas que reclamam rapidez do poder público
na tomada de decisões, o que é incompatível com o processo de
produção das leis em geral. Além do problema da agilidade, há outros
aspectos, também relevantes, como os de natureza eminentemente
técnica, que devem ser disciplinados em atos infralegais, por órgãos
como o Conama e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para
todo o País.

Não há lei federal dispondo sobre Política Nacional de Resíduos.
Vigoram, na verdade, diversos mecanismos regulatórios dispersos,
nos níveis federal, estadual e municipal, com predomínio dos atos
normativos emanados do Executivo.

Para se ter uma idéia da dificuldade para compreender a legislação
sobre o assunto, apenas no Conselho Nacional de Meio Ambiente
registramos a produção de mais de quinze atos normativos dispondo
sobre resíduos. Da mesma forma, há atos emanados da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, dos Ministérios da Indústria e
Comércio Exterior e da Fazenda, além de leis e decretos federais que,
pontualmente, também se referem a resíduos, a exemplo da Lei de
Crimes Ambientais e do Decreto Federal nº 3.179, de 1999.

Assim, justifica-se a produção de uma lei abrangente, como
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resultado da reunião articulada e sistematizada da legislação sobre
resíduos sólidos existente nas esferas federal e estadual, adaptada às
peculiaridades do Estado.

No caso, não se trata de mera repetição de normas, sem inovação
da ordem jurídica. Pode-se dizer que o projeto do Executivo estadual
é uma antecipação dos resultados de discussões que estão sendo
travadas no Congresso Nacional desde 1989, no bojo dos 107
projetos tratando da matéria, cujos conteúdos foram incorporados no
citado substitutivo.

Nesse passo, a proposição do Executivo tem como substrato, além
da legislação federal e estadual vigente, muitas das contribuições da
Comissão Nacional de Política de Resíduos, no que se refere a
concepção, princípios, fundamentos e instrumentos. Portanto, o
governo procura produzir uma lei sintonizada com a futura lei nacional
de resíduos sólidos, de forma a garantir a sua aplicação e efetividade
com o maior nível de segurança jurídica possível.

Em razão da interface da matéria com a competência reconhecida
constitucionalmente ao Município para legislar sobre assunto de
interesse local e organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
parcela significativa do projeto é dirigida para esse ente político. Para
tanto, reconhece-se a titularidade municipal para a organização e o
gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos domiciliares. Cuida, também, a matéria de aspectos
relacionados ao custeio do serviço e obriga o Município a elaborar
Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que é um
documento integrante do processo de licenciamento ambiental.

Nos arts. 31 e 32, reafirma-se a competência municipal sobre a
matéria, inclusive em face dos resíduos sólidos especiais ou
diferenciados, que, pela classificação e pelas especificidades,
demandem procedimentos peculiares.

Com efeito, o Estado não está impedido constitucionalmente de
estabelecer obrigações para os Municípios no que diz respeito a
resíduos sólidos. Trata-se, na verdade, de uma decorrência lógica
quando se legisla sobre a matéria.
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É preciso lembrar que autonomia municipal não significa poder
ilimitado. Pressupõe, porque é de sua essência, limites e
condicionantes, segundo a repartição de competências estabelecida
pela Constituição Federal.

A propósito, vale ressaltar as Leis Federais nºs 11.445, de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e 11.107,
de 2005, que dispõe sobre normas gerais para a contratação de
consórcios públicos e dá outras providências.

As leis federais citadas têm estreita relação com a questão dos
resíduos sólidos. Em primeiro lugar, porque o conceito de saneamento
básico encampa a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos de
origem doméstica, bem como a varrição e a limpeza dos logradouros
e das vias públicas. Em segundo lugar, porque a delegação do serviço
de saneamento de forma consorciada submete-se ao disposto na
citada Lei Federal nº 11.107, de 2005.

Dessa forma, o titular do serviço é obrigado a formular a política de
saneamento básico, segundo os parâmetros estabelecidos na
mencionada Lei Federal nº 11.445, de 2005, entre os quais
ressaltamos a fixação de direitos e deveres dos usuários e a adoção
de critérios para a garantia do atendimento essencial à saúde pública,
inclusive quanto ao volume mínimo “per capita” de água para
abastecimento público.

Portanto, em tese, a fixação pelo Estado de obrigação para o
Município sobre o tema resíduos sólidos é compatível com a divisão
de competências, estabelecida pela Constituição Federal, entre os
entes que integram a Federação.

3 - Inconsistências jurídico-constitucionais
No geral, a proposição em exame apresenta-se sintonizada com as

disposições constitucionais e legais que regulam a matéria. Não
obstante isto, alguns dispositivos merecem reparos. Vejamos os
casos.

O § 1º do art. 1º do projeto é desnecessário. A intenção é válida e
serve como alerta. Porém, não se justifica juridicamente. As leis
instituídas pelos Municípios permanecerão válidas se não
contrariarem o disposto na lei superveniente do Estado. Caso
contrário, são revogadas tacitamente. Trata-se de princípio geral de
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direito, agasalhado na Lei de Introdução ao Código Civil.
A palavra “acordo” constante no inciso III do art. 4º da proposição

deve ser substituída por “contrato”, tendo em vista o conteúdo do art.
3º da Lei Federal nº 11.107, de 2005, que dispõe sobre normas gerais
para a contratação de consórcios públicos e dá outras providências.

A expressão “Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”,
constante no inciso XX do art. 4º, deve ser substituída por “Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos”. Trata-se de erro
material.

No art. 7º, V, a responsabilidade compartilhada é considerada um
fundamento da Política Estadual de Resíduos Sólidos. No art. 4, XXII,
é ela tratada como princípio.

Segundo o dicionário “Novo Aurélio Século XXI”, fundamento
representa “aquilo sobre que se apóia quer um dado domínio do ser (e
então o fundamento é garantia ou razão de ser), quer uma teoria ou
um conjunto de conhecimentos (e então fundamento é o conjunto de
proposições de onde esses conhecimentos se deduzem)”.

E princípio é a “proposição que se põe no início de uma dedução, e
que não é deduzida de nenhuma outra dentro do sistema considerado,
sendo admitida, provisoriamente, como inquestionável, tais como os
axiomas, os postulados, os teoremas, etc”.

No substitutivo da Câmara dos Deputados, a responsabilidade
objetiva e a responsabilidade compartilhada são disciplinadas no
Capítulo I, denominado “Dos Princípios e Fundamentos”, sem se fazer
distinção precisa se a responsabilidade é princípio ou fundamento.

Procedendo ao exame do direito positivo brasileiro, o professor
Fábio Konder Comparato observa que o termo fundamento é
empregado sempre com o sentido de razão justificativa ou de fonte
legitimadora, como ocorre com o art. 1º da Constituição Federal, no
qual a soberania e a cidadania constituem fundamentos da República
Federativa do Brasil, como fontes legitimadoras da organização
política, isto é, a razão de ser de toda a organização.

Nesse contexto, a responsabilidade compartilhada, no campo
ambiental, tem a sua razão de ser no “caput” do art. 225 da Lei
Fundamental, segundo o qual se impõe ao poder público e à
coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente
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ecologicamente equilibrado, na condição de bem comum do povo e
essencial à qualidade de vida, para as atuais e as futuras gerações.
Portanto, a responsabilidade compartilhada é um fundamento do
direito ambiental, vale dizer um princípio fundamental.

Problema de mesma natureza se verifica em relação ao inciso XIV
do art. 7º, em relação à adoção do princípio do “poluidor-pagador”, na
qualidade de fundamento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Portanto, não se justifica a divisão estabelecida no projeto em
“princípios” e “fundamentos”. A melhor solução é adotar a terminologia
“princípios fundamentais”, como faz a Constituição Federal, no Título I,
e a Lei Federal nº 11.445, de 2007, que institui a Política Nacional de
Saneamento, no Capítulo I.

A título de esclarecimento, o governo federal, em setembro deste
ano, encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
1.991/2007, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá
outras providências. Trata-se de proposição de conteúdo semelhante
ao substitutivo da Câmara dos Deputados. O projeto do Poder Central,
porém, mais enxuto, não estabelece distinção entre “princípios” e
“fundamentos”. As linhas mestras da ação estatal em matéria de
resíduos sólidos integram o capítulo intitulado “Das Disposições
Preliminares”, sob a denominação de “diretrizes” da Política Nacional
de Resíduos Sólidos.

A alínea “e” do inciso III do art. 9º do projeto em exame dá a
entender que o Estado de Minas Gerais e os Municípios só poderão
celebrar acordo de cooperação com os “comitês de bacias
hidrográficas” de outros Estados membros. Assim, para sanar esse
problema, de ordem administrativa e constitucional, é preciso dar nova
redação ao dispositivo, de forma a garantir que os entes federados -
União, Estados e Municípios - disponham de ampla liberdade para o
empreendimento de ações voltadas para a solução de problemas
ambientais relacionados aos resíduos sólidos.

Os arts. 12 e 13 da proposição devem ser suprimidos, porque
inconstitucionais. O modo pelo qual o Município prestará o serviço de
limpeza urbana - se por meio da administração direta ou indireta - e
estabelecerá a forma de seu custeio - se por taxa, tarifa ou outro
mecanismo - envolve matéria relacionada à sua autonomia
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administrativo-financeira, assegurada nos termos do art. 18 da
Constituição da República.

O art. 16 submete a importação, a exportação e o transporte de
resíduos perigosos a prévia autorização dos órgãos ambientais
competentes. Ora, a importação e a exportação são matérias
relacionadas a comércio internacional, matéria de competência
privativa da União, à qual cabe expedir autorizações de toda a ordem.
No caso, a União se apresenta como pessoa jurídica de direito
internacional, representando a nação brasileira, o Estado Federal.
Portanto, o art. 16, nesse particular, contraria as regras de repartição
de competências estabelecidas pela Constituição Federal.

No “caput” dos arts. 18 e 19, fala-se em “Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos”. Por sua vez, nos §§ 1º e 2º do art. 19,
a expressão utilizada é “Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos”. Em face da definição constante no inciso XIII do art. 4º,
constata-se, aqui, mais uma vez, caso típico de erro material.

O art. 20 do projeto impõe ao poder público municipal o dever de
instituir incentivos econômico-financeiros nos respectivos Planos de
Gerenciamento, para estimular a participação do gerador, do
comerciante, do prestador de serviços e do consumidor nas atividades
de segregação, de coleta, de manuseio e de destinação final dos
resíduos sólidos de origem difusa.

A intenção é louvável e merece o nosso apoio. A medida, porém,
não encontra amparo constitucional, porque viola a autonomia
municipal em matéria orçamentária. Ressalvados os casos previstos
na Constituição Federal, de vinculação de receita para custeio da
saúde, da educação e de outras finalidades, a alocação dos recursos
arrecadados pelo Município por meio de tributos, tarifas e outras
fontes é da competência exclusiva do poder público local, por meio de
sua Lei Orçamentária, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do
Executivo Municipal. Assim, para contornar o problema da
inconstitucionalidade, a solução que consideramos viável é
condicionar o repasse de recursos do Estado ao Município à
implementação de mecanismo de incentivo econômico-financeiro no
Plano de Gerenciamento.

O art. 39 da proposição deve ser suprimido, porque desnecessário.
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Dizer que o Estado e o Município poderão criar ou instituir fundo com
recursos de preços públicos, taxas, tarifas e subsídios para garantir a
sustentabilidade econômico-financeira da gestão de resíduos sólidos
não constitui, em sentido estrito, uma norma, e, sim, uma
recomendação ou uma lembrança. Trata-se de medida incompatível
com a natureza do direito, que é a de estabelecer regras de conduta.

Os arts. 44 e 45, por sua vez, são indissociáveis. O primeiro obriga o
Município a cobrar dos geradores de resíduos sólidos tarifas ou taxas
pela realização dos serviços de coleta, de transporte, de tratamento e
de disposição final ambientalmente adequada de seus resíduos. O
segundo estabelece o objetivo que se pretende alcançar com a tarifa
ou a taxa. Como já dissemos por ocasião do exame dos arts. 12 e 13,
a criação de tributo ou de tarifa no âmbito municipal é matéria sujeita
ao exame discricionário do poder público local. O Estado não pode
obrigar o Município a instituir taxa ou tarifa, sob pena de violação da
autonomia municipal, assegurada nos termos do art. 18 da
Constituição Federal. Por essa razão, os arts. 44 e 45 devem ser
suprimidos.

O art. 43 obriga o Município a adotar instrumentos econômicos para
incentivar programas de coleta seletiva em outros Municípios que se
dispuserem a receber resíduos sólidos provenientes das soluções
consorciadas. Portanto, o dispositivo apresenta o mesmo problema já
examinado no art. 20.

O art. 49 do projeto remete para regulamento a concessão, pelo
Estado, de incentivo de toda natureza para as entidades e as
organizações que promoverem ações relevantes na gestão de
resíduos sólidos. Trata-se de medida incompatível com o
ordenamento jurídico-constitucional. Com efeito, benefício de índole
tributária só pode ser concedido mediante lei, conforme se depreende
da leitura do § 6º do art. 150 da Constituição Federal. Além desse
problema, não podemos perder de vista o princípio da impessoalidade
como esteio da atividade administrativa. Assim, as manifestações
estatais altruístas, como uma doação, por exemplo, ou as que
estabeleçam tratamento privilegiado para determinados grupos de
administrados devem ser necessariamente regulamentadas por lei
específica. Trata-se, no caso, de ato extraordinário de administração.
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Assim, para contornar a inconsistência jurídica, apresentamos
emenda, dando nova redação ao dispositivo.

Os arts. 61 e 64 dispõem sobre as penalidades a serem aplicadas
aos infratores. De acordo com tais dispositivos, a transgressão da lei e
de suas regulamentações será punida com as penas previstas na
legislação federal aplicável, no Decreto nº 44.309, de 2006, na Lei
Federal nº 9.605, de 1998, e nas legislações estadual e municipais
aplicáveis. A bem da verdade, tais artigos têm uma redação
extremamente confusa. Como dissemos, resíduos sólidos constituem
matéria que se encontra disciplinada de forma esparsa, principalmente
em atos infralegais. Nesse caso, pensamos que a melhor solução
para resolver o problema da aplicação de penalidade é estabelecer,
de forma genérica, as modalidades de sanção administrativa cabíveis,
sem tipificar as condutas, que deverão ser objeto de regulamentação.
Essa medida dá mais segurança jurídica e transparência à lei de
resíduos sólidos. A permanecer a sistemática de aplicação de
penalidade do Executivo, conferimos “status” de lei ao Decreto nº
44.309, de 2006, além de trazer enorme dificuldade para a aplicação
da Política Estadual de Resíduos Sólidos.

O art. 65 da proposição é desnecessário. É dever do Poder
Executivo, conforme o ordenamento constitucional, regulamentar a lei
para a sua fiel execução. A obrigação consta no art. 90, VII, da
Constituição do Estado.

4 - Considerações finais
A preocupação com os resíduos gerados pelas atividades

antrópicas, urbanas ou industriais ou relacionadas com as áreas de
saúde, de agricultura, de pecuária e de mineração, entre outras, é
universal. Há décadas a questão vem sendo discutida, nacional e
internacionalmente. No Brasil, o Congresso Nacional já debate o tema
desde o final da década de 1980, portanto, há cerca de 20 anos.

Em Minas Gerais, muitas iniciativas já foram tomadas para a solução
do problema dos resíduos, como as leis de resíduos perigosos, de
incentivo à adoção de política municipal de coleta seletiva de lixo e do
ICMS ecológico (Lei Robin Hood).

Como observamos, a legislação de resíduos é dispersa. É preciso,
pois, enfrentar o desafio de construir uma legislação abrangente, clara
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e compreensível, a partir de uma ampla discussão nesta Casa, de
forma a refletir os anseios da sociedade e a necessidade imperiosa de
preservação dos recursos naturais e da vida.

Ao proceder ao exame do projeto do Executivo, elaborado por
equipe multidisciplinar criada por deliberação do Copam, pautamos
nosso trabalho pela prudência e pela cautela, de forma a intervir
somente quando indispensável para resguardar a ordem normativa.
Com essa orientação, procuramos manter, tanto quanto possível, a
concepção original do projeto, cujo conteúdo, em grande parte, tem
natureza técnica, como no caso das definições.

Sem sombra de dúvida, trata-se de proposição complexa e de largo
alcance ambiental, social e econômico, na medida em que estabelece
um conjunto de dispositivos que interferem, direta ou indiretamente,
no modo de produção de bens de consumo humano e na gestão de
resíduos, pontuada pelo princípio da responsabilidade compartilhada
entre o poder público, a iniciativa privada e a coletividade, em prol da
proteção do meio ambiente para as atuais e as futuras gerações.

No curso de nossa análise sobre o projeto, deparamos com muitas
dúvidas que, em nossa avaliação, não cabe a esta Comissão, nos
limites de sua competência, dissipar. Não obstante isto, pensamos
que mencioná-las é dever desta Comissão, para que possam ser
objeto de reflexão das comissões de mérito.

Na parte conceitual, há a necessidade de uniformização de termos,
a exemplo de “disposição final” ou “destinação final”, e de esclarecer a
diferença entre “Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos” e
“Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”.

No tocante à estruturação e à organização do texto legal, constata-
se que há disposições transitórias – que deveriam estar no final do
texto legal - inseridas no meio da lei; localização indevida de
disposições gerais e capítulos que poderiam ser transformados em
seções.

Verifica-se, também, sobreposição de dispositivos, a exemplo do §
2º do art. 19 e do § 1º do art. 51.

Em nossa avaliação, essas dúvidas, em que pese a sua relação com
a técnica legislativa, têm muito a ver com o mérito da proposição. Por
esse motivo, pensamos que a solução desses problemas implica,
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necessariamente, uma avaliação global do projeto, inclusive no que
concerne à sua concepção, medida que escapa ao controle desta
Comissão.

Além disso, não podemos deixar de observar que, no início do mês
de setembro deste ano, o governo federal encaminhou ao Congresso
Nacional o Projeto de Lei nº 1.991/2007, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Tal fato,
inevitavelmente, deverá ser levado em consideração pelas comissões
de mérito quando do exame do projeto do Governador do Estado.

Finalmente, ressalvada a competência privativa do Chefe do
Executivo, assegurada constitucionalmente, nos termos do art. 66, III,
da Constituição do Estado, nos assuntos relacionados à organização
administrativa no âmbito do Executivo, cumpre-nos assinalar a
inexistência de norma instituidora de reserva de iniciativa do processo
legislativo no que se refere à matéria em exame.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.269/2007 com as Emendas nºs 1 a
16, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o § 1º do art. 1º.

EMENDA Nº 2
Substitua-se, no inciso III do art. 4º, o termo “acordo” por “contrato”.

EMENDA Nº 3
Substitua-se, no inciso XX do art. 4º, a expressão “Plano de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos” por “Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos”.

EMENDA Nº 4
Dê-se ao Capítulo IV a seguinte redação:

“CAPÍTULO IV
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 6º - São princípios fundamentais da Política Estadual de
Resíduos Sólidos:

I - a não-geração;
II - a prevenção da geração;
III - a redução da geração;
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IV - a reutilização e o reaproveitamento;
V - a reciclagem;
VI - o tratamento;
VII - a disposição final ambientalmente adequada;
VIII - a valorização;
IX - a participação da sociedade no planejamento, na formulação e

na implementação das políticas públicas, bem como na regulação, na
fiscalização, na avaliação e na prestação de serviços, por meio das
instâncias de controle social;

X - a promoção do desenvolvimento social, ambiental e econômico;
XI - a integração das ações de governo nas áreas de meio ambiente,

ciência e tecnologia, educação, saneamento básico, recursos hídricos,
saúde pública, desenvolvimento econômico e urbano, inclusão social
e erradicação do trabalho infantil;

XII - a universalidade, regularidade, continuidade e funcionalidade
dos serviços públicos de manejo integrado dos resíduos sólidos;

XIII - a responsabilidade socioambiental compartilhada entre poder
público, produtores, transportadores, distribuidores, consumidores e
geradores no fluxo de resíduos sólidos;

XIV - o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de
materiais recicláveis e reciclados, bem como o desenvolvimento de
novos produtos e processos, com vistas a estimular a utilização das
tecnologias ambientalmente saudáveis;

XV - a integração, a responsabilidade e o reconhecimento da
atuação dos catadores nas ações que envolvam o fluxo de resíduos
sólidos como forma de garantir condições dignas de trabalho;

XVI - a descentralização político-administrativa;
XVII - a integração dos entes federados na utilização das áreas de

destinação final de resíduos sólidos;
XVIII - a constituição de sistemas de aprovisionamento de recursos

financeiros que garantam a continuidade de atendimento dos serviços
de limpeza pública e a adequada disposição final;

XIX - o direito à informação quanto ao potencial impacto dos
resíduos sólidos sobre o meio ambiente e a saúde pública;

XX - a promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis;
XXI - a adoção do princípio do poluidor pagador;
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XXII - o desenvolvimento de programas de capacitação técnica e
educativa sobre a gestão ambientalmente adequada de resíduos
sólidos.”.

EMENDA Nº 5
Dê-se à alínea “e” do inciso III do art. 9º a seguinte redação:
“Art. 9º - (...)
III - (...)
e - a cooperação interinstitucional entre os órgãos das três esferas

de governo e destes com os comitês de bacias hidrográficas;”.
EMENDA Nº 6

Suprimam-se os arts. 12 e 13.
EMENDA Nº 7

Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
“Art. 16 - O transporte de resíduos perigosos no Estado dependerá

de prévia autorização dos órgãos ambientais competentes.
Parágrafo único - A importação e a exportação de resíduos

perigosos deverão ser comunicadas ao Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam.”.

EMENDA Nº 8
Substituam-se, nos §§ 1º e 2º do art. 19, a expressão “Plano de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS -” por “Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - PGIRS -” e a sigla
“PGRS” por “PGIRS”.

EMENDA Nº 9
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
“Art. 20 - O acesso a recursos do Estado destinados a entidades

públicas municipais responsáveis pela gestão de resíduos sólidos de
geração difusa fica condicionado à previsão, nos planos de
gerenciamento, de incentivos econômico-financeiros que estimulem a
participação do gerador, do comerciante, do prestador de serviços e
do consumidor nas atividades de segregação, coleta, manuseio e
destinação final dos resíduos sólidos.”.

EMENDA Nº 10
Suprima-se o art. 39.

EMENDA Nº 11
Dê-se ao art. 43 a seguinte redação:
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“Art. 43 - O Estado adotará instrumentos econômicos visando a
incentivar:

I - programas de coleta seletiva eficientes e eficazes,
preferencialmente em parceria com organizações de catadores;

II - Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos
provenientes de soluções consorciadas.”.

EMENDA Nº 12
Suprimam-se os arts. 44 e 45.

EMENDA Nº 13
Dê-se ao “caput” do art. 46 a seguinte redação:
“Art. 46 - A implantação e a operação de serviços de limpeza urbana

e de coleta de lixo serão custeadas preferencialmente por tarifas e
taxas.”.

EMENDA Nº 14
Dê-se ao art. 49 a seguinte redação:
“Art. 49 - As entidades e organizações que promovam ações

relevantes na gestão de resíduos sólidos serão incentivas pelo
Estado, nos termos da lei.

Parágrafo único - Os incentivos de que trata o ‘caput’ serão
concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, isenções
tributárias, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais
modalidades de incentivo estabelecidas na legislação pertinente.”.

EMENDA Nº 15
Suprima-se o art. 61 e dê-se ao art. 64 a seguinte redação:
“Art. 64 - A ação ou a omissão das pessoas físicas ou jurídicas que

importem inobservância dos preceitos desta lei e de seus
regulamentos sujeitam os infratores às seguintes penalidades
administrativas, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis:

I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão de animais, produtos, instrumentos, petrechos,

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V - suspensão parcial ou total de atividade;
VI - restritiva de direitos;
VII - embargo de obra ou atividade;
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VIII - demolição de obra.
§ 1º - A multa, de R$50,00 (cinqüenta reais) a R$50.000.000,00

(cinqüenta milhões de reais), será corrigida periodicamente, com base
nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

§ 2º - O regulamento desta lei estabelecerá a pauta tipificada das
infrações.”.

EMENDA Nº 16
Suprima-se o art. 65.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.645/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Fernandes Tourinho os imóveis que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem agora a este órgão colegiado para ser apreciada sob a
ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.645/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Fernandes Tourinho cinco
terrenos edificados, sendo três com área de 2.000m², um com
2.263,60m² e outro com 1.600m², situados nesse Município e
incorporados ao patrimônio do Estado por doação desse ente
federativo.

Os imóveis são destinados ao funcionamento de projetos sociais de
interesse da municipalidade, o que evidencia a existência de interesse
público, parâmetro de todos os atos da administração pública,
especialmente, transferência de seus bens.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição prevê
o retorno dos imóveis ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
anos contados da lavratura das escrituras públicas de doação, não
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lhes tiver sido dada a destinação prevista ou modificada sua
finalidade.

Do ponto de vista financeiro, a proposição atende à Lei Federal nº
4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e determina, no § 2º do
art. 105, que a alienação de valores do ativo permanente do Estado
somente pode ser realizada com autorização explícita do Legislativo.

Assim sendo, a proposição em análise atende aos preceitos legais
que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além
de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.645/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Célio Moreira - Paulo

Guedes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.680/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº
1.680/2007 altera a Lei nº 16.669, de 8/1/2007, que estabelece
normas para a adoção de material didático-escolar pelos
estabelecimentos de educação básica da rede particular e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Vem, preliminarmente, o projeto a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição pretende alterar o texto da Lei nº 16.669, de 8/1/2007,

para substituir a expressão “material didático-escolar” por “material
escolar”, bem como permitir que o fornecimento desse material seja
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gradual, de acordo com cronograma a ser estabelecido pela escola, e
não, semestral, como prevê o art. 2º da referida norma.

Embora a mencionada lei não defina expressamente o que se
entende por “material didático-escolar”, não é difícil extrair o seu
sentido de duas fontes complementares. Uma delas é a realidade
vivenciada pelos pais, que, em todo início de ano letivo, recebem uma
lista de material a ser adquirido para a educação formal dos filhos. A
outra fonte é a própria lei, que, talvez, não forneça uma definição
precisa, porque oferece vários elementos que permitem aos
destinatários e aos aplicadores da norma extrair o seu sentido. O
material didático-escolar é aquele que consta na lista fornecida pelas
escolas e vincula-se diretamente às atividades desenvolvidas no
processo de aprendizagem. Dele exclui-se, por exemplo, o material de
limpeza e de higiene.

A troca da expressão “material didático-escolar” por “material
escolar” é inócua, porque ambas as fontes oferecerão à nova
expressão o mesmo significado que se extrai da redação em vigor. A
intenção do legislador, ao alterar uma lei, deve ser clara. Por exemplo,
se a intenção for excluir livros e apostilas da incidência dessa lei,
deve-se nela incluir dispositivo em que essa intenção fique clara.

Ademais, a mera troca das referidas expressões apresenta um
problema: lei modificativa não altera a ementa. Assim, se a
substituição da expressão alcançasse o objetivo de mudar o sentido
da norma - o que já colocamos em dúvida -, haveria um descompasso
entre o enunciado da ementa e o do texto legal, o que não se ajusta à
técnica legislativa.

Por sua vez, a alteração segundo a qual a entrega do material não
deve ser semestral, mas distribuída ao longo do ano, não encontra
óbice de constitucionalidade.

Apresentamos, ainda, emenda que visa a aperfeiçoar a redação do
art. 3º da proposição que suprime importante dispositivo da referida
lei.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.680/2007 com
as Emendas nos 1 e 2, que apresentamos a seguir.
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EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 1º.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - Fica revogado o art. 7º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de

2007.”.
Sala das Comissões, 2 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.682/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 120/2007, 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 Varginha o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/10/2007 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 1.682/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Varginha imóvel de propriedade do Estado, com área de 826,73m²,
situado na Av. dos Imigrantes, nº 3.770, Bairro Vargem, no mesmo
Município, registrado sob o nº 3.305, a fls. 148 do Livro 3-D, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Varginha.

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.
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De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, a área a ser
doada destina-se ao funcionamento de uma escola municipal.
Portanto, beneficiará os estudantes locais, 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 prevista ou tiver sido modificada a
sua finalidade.

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 1.682/2007 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 6/11/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.

José Olívio Borges Malheiro, ocorrido em 13/10/2007, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Maria José de Queiroz, ocorrido em 31/10/2007, em Presidente
Olegário. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Mozar Correa da Silva, ocorrido em 31/10/2007, em Lagoa Grande. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/11/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questões de ordem - Correspondência: Ofícios e
telegrama - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.776 a 1.787/2007 - Requerimentos
nºs 1.441 a 1.447/2007 - Requerimentos do Deputado Gil Pereira, das
Comissões de Direitos Humanos (2) e de Educação e dos Deputados
Deputado Leonardo Moreira (25) e Carlin Moura (2) - Proposições Não
Recebidas: Requerimento da Comissão de Participação Popular -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Política
Agropecuária, de Cultura e de Administração Pública e do Deputado
Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ruy
Muniz, Carlin Moura, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio e Paulo
Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Leonardo Moreira
(25) e Carlin Moura; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº
29/2007 e do Projeto de Lei nº 1.658/2007; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Educação e de
Direitos Humanos e do Deputado Carlin Moura; aprovação -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Carlin Moura - 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 - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
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Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio
- Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - 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 - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de

2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de

registrar as bodas de formatura do nosso amigo Mosconi, que faz hoje
50 anos de formado em medicina. Não poderia deixar de parabenizar
o companheiro Mosconi, da cidade de Andradas. Com isso, a cidade
de Andradas também está em festa por essas bodas hoje.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, o nobre Deputado
Alencar da Silveira Jr. cumprimentou-me pelos meus 50 anos de
formatura. Houve um ligeiro erro, de pouco mais de 10 anos, mas, de
toda maneira, quero agradecer muito a gentileza do Deputado Alencar
da Silveira Jr., sempre muito gentil e educado. Desde já fica registrado
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o cumprimento do Deputado Alencar da Silveira Jr. para quando eu
fizer 50 anos de formado. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Eu acho que li errado. Houve
um erro de 10 anos, para mais ou para menos, Deputado? V. Exa.
está completando 60 ou 40 anos de formado? Parece que são 40.
Muito obrigado.

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça (3),
prestando informações sobre os Requerimentos nºs 1.255 e
1.274/2007 e sobre o requerimento encaminhado pelo Ofício nº
2.228/2007/SGM, todos da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude,
prestando informações sobre o Requerimento nº 1.236/2007, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Juracy Melo de Rezende, Prefeito Municipal de Capitólio,
prestando informações em atenção a pedido da Comissão de Justiça,
relativo ao Projeto de Lei nº 1.523/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nº 1.523/2007.)

Do Sr. Walace Ventura Andrade, Prefeito Municipal de Ribeirão das
Neves, prestando informações sobre o Requerimento nº 1.191/2007,
da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Gladstone Corrêa de Araújo, Conselheiro Presidente do
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região, prestando informações
sobre o requerimento da Comissão de Direitos Humanos
encaminhado pelo Ofício nº 2.191/2007/SGM.

Do Sr. Aluísio Augusto de Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do
Ministro dos Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 584/2007, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Antônio Luiz Silva e outros Vereadores da Câmara Municipal
de Santos Dumont, prestando informações sobre o projeto Expresso
Pai da Aviação, elaborado em 2006 pela Oscip Movimento Nacional
Amigos do Trem, em parceria com as Universidades Federais de Juiz
de Fora e de Viçosa, e pedindo o apoio desta Casa em face de
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dificuldades que mencionam. (- À Comissão de Cultura.)
Do Sr. Márcio Ziviani, Diretor Executivo da Fundep, comunicando o

recebimento de cópia do relatório final da Comissão Especial do
Transtorno Mental.

Do Sr. Leonardo dos Reis Medeiros e outros interventores na
Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda. - Casmil -,
fazendo considerações sobre as dificuldades atuais enfrentadas por
essa Cooperativa e pedindo o apoio desta Casa . (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Fábio Alessandro Malatesta dos Santos, Coordenador-Geral
de Andamento Processual do Ministério da Justiça, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.228/2007, da Comissão
de Defesa do Consumidor.

TELEGRAMA
Da Sra. Ellen Gracie, Presidente do STF, comunicando que essa

Corte declarou a inconstitucionalidade dos arts. 140 e 141 da Lei
Complementar nº 65, de 16/1/2003; do art. 55 da Lei nº 15.788, de
27/10/2005, e do art. 135, “caput” e § 2º, da Lei nº 15.961, de
30/12/2005.

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 1.776/2007
Dispõe sobre os requisitos de contratação em processos licitatórios

de leiloeiros realizados pelo Governo do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado de Minas Gerais, no processo licitatório, deve

observar as seguintes condições para contratação de leiloeiro oficial:
I - idade mínima de 25 anos completos;
II - ser cidadão brasileiro;
III - em pleno exercício dos direitos civis e políticos;
IV - estar reabilitado, se falido, caso a falência não tenha sido

culposa nem fraudulenta;
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V - não estar condenado por crime cuja pena vede o exercício da
atividade mercantil;

VI - não ter sido anteriormente destituído da profissão de leiloeiro;
VII - ser domiciliado, há mais de cinco anos, na unidade federativa

onde pretenda exercer a profissão;
VIII - ter idoneidade, mediante apresentação de identidade e

certidões negativas da Justiça Federal e comum nos foros cível e
criminal, correspondentes ao distrito em que o candidato tiver o seu
domicílio, relativas ao último qüinqüênio.

Parágrafo único - O atendimento aos incisos III a VIII poderá ser
feito mediante apresentação de declaração firmada pelo interessado,
sob as penas da lei.

Art. 2º - A realização dos leilões e a inscrição dos leiloeiros deverão
seguir os seguintes requisitos :

I - os leilões deverão ser cercados de publicidade;
II - o local para realização dos leilões deve ser adequado para

estadia dos bens a serem vendidos, com as condições específicas a
serem estipuladas em edital;

III - elaboração de catálogos para os dias de visitação e realização
de leilão em quantidade suficiente para o número de interessados;

IV - o leiloeiro deverá providenciar seguro dos bens sob sua guarda,
tanto na remoção quanto em seu armazenamento;

V - a preparação e a organização do leilão devem consistir em pré-
listagem e loteamento dos bens, laudo de vistoria, fotos digitalizadas,
limpeza dos bens;

VI - utilização de recursos de tecnologia da informação;
VII - os leiloeiros deverão ser matriculados na Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais - Jucemg -, conforme exigências do Decreto
nº 21.981, de 1932, devendo preencher o requerimento de matrícula,
declaração de residência e declaração de desimpedimento.

§ 1º - O inciso VI do art. 2º deverá contar com página na internet da
qual conste aplicativo que possua no mínimo:

I - facilidade de acesso aos participantes;
II - classifique de forma clara os lotes a serem apregoados,

disponibilizando fotos e informações sobre os bens;
III - acesso, pelos ofertados, mediante condições de segurança:
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criptografia e autenticação.
§ 2º - Todos e quaisquer requisitos estipulados devem estar de

acordo com a Lei nº 8.666, de 1993, o Decreto nº 21.981, de 1932 e o
Decreto nº 22.427, de 1933.

Art. 3º - Todos os requisitos acima devem ser exigidos ou pelo
menos comprovados como condições para inscrição, na fase de
habilitação.

Art. 4º - A proposta deve ser redigida em português, impressa por
processo eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos nem
estrelinhas, em papel timbrado, ou com carimbo padronizado da
proponente. Deverá conter também, denominação, endereço com
CEP, telefone e “fax”.

Art. 5º - Em todas as sessões públicas serão lavradas atas
circunstanciadas.

Art. 6º - O leiloeiro é responsável pela emissão de notas de
arrematação, contendo:

I - data de emissão, que deve ser a mesma do leilão;
II - nome, identidade, CPF/CNPJ e endereço completo do

arrematante;
III - número do leilão e do lote;
IV - descrição completa do bens leiloado.
Art. 7º - A taxa de comissão dos leiloeiros será regulada por

convenção escrita, não podendo ser inferior à 5% (cinco por cento)
sobre o valor que o bem fora arrematado.

Parágrafo único - É dever da administração pública zelar pelo
cumprimento do disposto neste artigo, sendo considerada nula
qualquer previsão de não-pagamento ou repasse do valor da taxa de
comissão dos leiloeiros, mesmo que em favor do poder público.

Art. 8º - Obrigações gerais do poder público:
I - garantir o pagamento mínimo da taxa de comissão dos leiloeiros,

conforme o estipulado no art. 7º desta lei;
II - cumprir o disposto no Decreto nº 21.981, de 1932, a Lei nº

10.520, de 2002 e a Lei nº 8.666, de 1993;
III - zelar pelos princípios da concorrência leal, da livre iniciativa, da

legalidade, da razoabilidade e pela boa-fé objetiva.
Art. 9º - É pessoal o exercício das funções de leiloeiro que não
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poderá delegá-las, senão por moléstia ou impedimento ocasional, a
seu preposto, cabendo ao leiloeiro comunicar o fato a junta comercial.

Parágrafo único - O preposto indicado pelo leiloeiro deve atender
aos requisitos do art. 1º, sendo considerado mandatário legal do
proponente para o efeito de substituí-lo e de praticar, sob a
responsabilidade daquele, os fatos que lhe forem inerentes.

Art. 10 - O cancelamento da matrícula do leiloeiro deve ser feito
perante a junta comercial, assim como sua matrícula.

Art. 11 - Esta lei não exclui outras exigências previstas nos editais,
conforme a necessidade do serviço.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A realização de um leilão exige do leiloeiro diversos

custos, tais como confecção de edital, envio de correspondências,
publicidade e divulgação, aluguel de local ou manutenção de espaço
próprio, transporte de bens, etc. Este projeto tem o objetivo de
selecionar profissionais para o exercício da função de leiloeiro e
garantir o recebimento obrigatório do valor da comissão a que fazem
jus. A comissão é necessária para garantir a cobertura dos custos
com o leilão, no mínimo 5% sobre quaisquer bens arrematados, como
remuneração adequada ao trabalho realizado pelos leiloeiros (Decreto
nº 21.981, art. 24, parágrafo único). A legislação em vigor garante o
percentual mínimo, assim vedando sua redução.

Vê-se, portanto, que a regra imperativa contida no parágrafo único
do art. 24 do Decreto nº 21.981 se encontra plenamente recepcionada
na ordem constitucional vigente, em face do disposto no art. 1º, III e
IV, e no art. 170 da Constituição Federal.

A norma contida em edital de licitação ou contrato, que impeça ou
impossibilite ao leiloeiro o recebimento, em face dos compradores, do
percentual mínimo de 5% sobre os bens arrematados, é, portanto,
nula.

O projeto relaciona-se apenas com a modalidade leilão, prevista na
Lei nº 8.866, garantindo assim os princípios constitucionais de
igualdade, publicidade, legalidade, moralidade, impessoalidade,
eficiência e segurança.
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A caracterização das pessoas capacitadas para exercer funções de
responsabilidade dentro da administração direta ou indireta, é
imprescindível e necessária quanto à competência, à honestidade e
ao profissionalismo.

A Constituição Federal, em seu art. 1º prevê que: “a dignidade da
pessoa humana” (inciso III) e “os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa” (inciso IV) e o art. 170 determina que “a ordem econômica,
fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social (...)”.

Em observância a essas normas constitucionais, são muitas as leis
que determinam a fixação da remuneração mínima a ser paga por
determinado trabalho.

Atualmente, a administração pública ofende as normas imperativas
do Estado, pois ao contrário dos particulares, que podem fazer tudo o
que a lei não proíbe, a administração só pode fazer o que a lei
antecipadamente autorize. Desta forma, é evidente que, ao pretender
se apropriar de valor que cabe ao leiloeiro em sua relação com o
arrematante, a administração pública coloca em risco o exercício
normal e estável da respectiva atividade econômica, tudo em busca
de vantagem patrimonial para seus cofres.

Além de nada cobrarem da administração pública a título de taxa de
comissão, deverão ainda pagar a ela para lhe prestar serviços, com
parte do valor percebido dos compradores. Com isso, criou-se um
critério de julgamento que não se acha previsto em diploma legal
algum.

Tal critério de julgamento, como criação editalícia sem respaldo
legal, ofende diretamente o já mencionado princípio da legalidade.

Nulo é o critério de julgamento que preveja repasse ao poder
público, de valor pago por arrematante ao leiloeiro.

A apropriação de parte desse valor pela administração pública, além
de ofender a norma imperativa que garante a comissão do leiloeiro,
leva os licitantes a formular propostas irrisórias com o intuito de
vencer o certame, induzindo práticas predatórias entre os profissionais
do setor, caracterizando atitudes contrárias à concorrência leal.

Deve o Estado, portanto, ser exemplo na condução de suas
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atividades em harmonia com os preceitos da ordem econômica
vigente.

Se assim não proceder, a administração pública estará
desobedecendo, no mínimo, aos princípios da legalidade e da
moralidade (Constituição Federal, art. 37, “caput”).

A publicidade nos atos administrativos é obrigatória, garantindo
assim a isonomia dos procedimentos, a descrição e a classificação
dos bens que irão a leilão, sendo de suma importância para a validade
do ato com relação ao princípio acima.

E não se diga, a pretexto de legitimar a inválida estipulação, que tais
valores reverterão para a coletividade, uma vez que todos os atos do
poder público por definição devem visar ao interesse público; mas não
se exclui o dever de obediência aos princípios da legalidade e da
moralidade, entre outros, pois nenhum interesse público pode ser
alcançado fora dos limites que a ordem jurídica impõe a todos e,
particularmente, à administração pública. Administrar é prover aos
interesses públicos, caracterizados em lei, não se permitindo que a
administração pública continue normatizando a previsão, inválida, em
edital de licitação ou contrato. A previsão é inválida porque: ofende a
norma da ordem pública contida no parágrafo único do art. 24 do
Decreto nº 21.981, ofende o art. 53 da Lei nº 8.666, que reitera a
obrigatória observância do Decreto nº 21.981; ofende o art. 45, § 1º, I
a III, e § 5º, da Lei nº 8.666 e o art. 4º, X, da Lei nº 10.520 (em Minas
Gerais, também o art. 9º, IX, da Lei nº 14.167/2002), por estabelecer
critério de julgamento não previsto em lei; ofende os arts. 44, § 3º, e
48, II, da Lei nº 8.666, por induzir e pressupor como aceitáveis
propostas inexeqüíveis, por se caracterizarem como ofertas que não
cobrem o que minimamente a legislação respectiva considera como
remuneração justa do leiloeiro, além de prever a dezarrazoada
condição de que o contratado pagará à administração pública para
prestar-lhe serviços; ofende o art. 20 da Lei nº 8.884 e o art. 422 do
Código Civil, por induzir à concorrência desleal entre leiloeiros e por
estabelecer cláusula contratual em ofensa ao princípio da boa-fé
objetiva.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.
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- 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 1.777/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos e Moradores

do Bairro Santos Reis - Amoras -, com sede no Município de Montes
Claros.

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

Amigos e Moradores do Bairro Santos Reis - Amoras -, com sede no
Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
Almir Paraca
Justificação: A Associação dos Amigos e Moradores do Bairro

Santos Reis - Amoras -, é entidade civil sem fins econômicos, fundada
em 16/5/65, com duração por tempo indeterminado, sede e foro no
Município de Montes Claros. Sua finalidade é promover e priorizar
ações de assistência social aos moradores; apoiar, nas áreas
educacional, de saúde e profissional, a criança, o adolescente e suas
famílias; reivindicar dos poderes públicos municipal, estadual e federal
solução para os problemas de interesse da coletividade.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade e por sua
importância social, apresento este projeto de lei para apreciação dos
meus nobres pares.

- 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 1.778/2007
Declara de utilidade pública a Associação Atlética Banco do Brasil -

Muriaé, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética

Banco do Brasil - Muriaé, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
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Bráulio Braz
Justificação: A Associação Atlética Banco do Brasil - Muriaé é uma

sociedade civil e agremiação desportiva, social, cultural e recreativa,
de fins assistenciais e não lucrativos, que tem como associados os
funcionários ativos e aposentados do Branco do Brasil, os
pensionistas da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil - Previ -, pessoas residentes no Município e dependentes dos
associados.

Além de auxiliar o Branco do Brasil no cumprimento de sua missão,
a entidade tem como objetivos promover o bem-estar de seus
associados e familiares e contribuir para o desenvolvimento da
comunidade em que está inserida. Ressalte-se que ela firmou
convênio com a Prefeitura Municipal para realizar o Programa
Integração AABB-Comunidade, com o objetivo de auxiliar na
educação de crianças carentes de 7 a 16 anos de idade, o que
envolve a disponibilização das dependências de seu clube.

Em decorrência dos serviços prestados pela Associação ao povo de
Muriaé, 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 de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.779/2007
Altera a Lei nº 15.279, de 2 de agosto de 2004, que declara de

utilidade pública o Asilo Sagrado Coração de Jesus, com sede no
Município de Cordisburgo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.279, de 2 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos

Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Cordisburgo.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é alterar a Lei nº 15.279,

de 2/8/2004, que declara de utilidade pública o Asilo Sagrado Coração
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de Jesus, situado em Cordisburgo, tendo em vista uma determinação
da Sociedade São Vicente de Paulo, à qual a respectiva Associação
está vinculada.

De acordo com a determinação, as Associações que trabalham com
o acolhimento de idosos não poderão usar em sua razão social o
termo “asilo”. Por isso, o Asilo Sagrado Coração de Jesus teve que
promover uma mudança em seu nome para Lar dos Idosos Sagrado
Coração de Jesus, conforme se verifica na ata e no estatuto.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para
aprovação do 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 1.780/2007
Declara de utilidade pública o Instituto de Defesa à Educação, ao

Acesso e à Liberdade – Ideal -, 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 de Defesa à

Educação, ao Acesso e à Liberdade, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: A entidade em epígrafe vem prestando relevantes

serviços à comunidade, notadamente na área assistencial.
Sendo declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para

desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres
Deputados à aprovação deste projeto, considerando que a entidade
preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor.

- 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 1.781/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais

Córrego Rio Pretinho - Aprurp -, com sede no Município de Nova
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Belém.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais Córrego Rio Pretinho - Aprurp -, com sede no
Município de Nova Belém.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais Córrego Rio

Pretinho é entidade civil, sem fins lucrativos, que congrega e organiza
os produtores rurais do Município de Nova Belém e região, visando
melhorar suas condições socioeconômicas.

Para atingir esses objetivos, faz o levantamento das reais demandas
desse segmento relacionadas à educação, à saúde, à cultura, ao
transporte e à comunicação; desenvolve ações voltadas à proteção da
família, da gestante, da criança, do adolescente e do idoso; promove
eventos sociais e recreativos, a fim de obter recursos para financiar
suas atividades.

Ademais, busca conscientizar os produtores rurais sobre seus
direitos e deveres para com a comunidade e sobre a importância da
diversificação da agricultura e pecuária para atender às demandas do
mercado local e regional.

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 de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.782/2007
Torna obrigatória a divulgação de informação sobre o Índice de

Infecção Hospitalar pelos hospitais da rede pública e privada de saúde
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os hospitais da rede pública e privada de saúde do

Estado obrigados a divulgar, afixando em lugar visível e de fácil
acesso, informação atualizada sobre o Índice de Infecção Hospitalar
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verificado no estabelecimento.
§ 1° - A informação mencionada no “caput” deverá ser elaborada e

divulgada bimestralmente, dela devendo constar gráficos com a
evolução dos índices de infecção hospitalar dos últimos doze meses.

Art. 2° - Para efeitos desta lei, entende-se por in fecção hospitalar,
também denominada institucinonal ou nosocomial, qualquer infecção
adquirida após a internação de um paciente em hospital que se
manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder
ser relacionada com a hospitalização.

Art. 3° - Por determinação do Poder Executivo, os h ospitais da rede
pública e privada de saúde submeterão os dados mencionados nesta
lei ao órgão indicado, que os divulgará.

Art. 4° - Aos que infrigirem as disposições desta l ei aplicam-se as
penalidades previstas na Lei Federal n° 6.437, de 2 0 de agosto de
1977.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: Este projeto representa um grande passo na direção da

defesa da saúde dos cidadãos e do direito do consumidor. Com a
Constituição da República de 1988, tanto a assistência a saúde
quanto as relações de consumo sofreram significativas mudanças,
todas no sentido de sua real efetividade.

Se, por um lado, cuidar da saúde e da assistência pública passou a
ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios (art 23, inciso II, da Constituição Federal), a defesa do
consumidor foi erigida como direito fundamental promovido pelo
Estado (art. 5°, inciso XXXII, da Constituição Fede ral). A questão da
infecção hospitalar é problema vultoso, disseminado, que atinge todos
os hospitais do Estado, tanto os da rede pública quantos os privados,
sendo certo que várias medidas vêm sendo tomadas a fim de se
minorar a sua incidência. Por sua vez, o consumidor dos serviços de
saúde fornecidos pelos hospitais têm o direito de saber de forma
adequada e clara - conforme preceitua o art. 6°, in cisos I e III, do
Código de Defesa do Consumidor - se o estabelecimento no qual está
se submetendo ao tratamento vem se empenhando e adotando
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medidas eficientes e sérias para reduzir os riscos aos pacientes.
É certo que tal medida, além de representar para o paciente a

oportunidade de escolha por um hospital mais seguro, em cujas as
instalações estará menos suscetível a contaminção, também fará com
que as instituições de saúde se empenhem cada vez mais na redução
dos índices de infecção hospitalar, em face da publicidade negativa
que tal divulgação poderá trazer.

Por fim, é importante ressaltar que a matéria em comento se insere
no domínio de competência legislativa do Estado, conforme disposto
no art. 24, incisos V e XII, da Carta Magna, segundo os quais compete
concorrentemente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios legislarem sobre produção e consumo e previdência social,
proteção e defesa da saúde, não havendo assim nenhum óbice à
aprovação do projeto que ora se submete a apreciação desta augusta
Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.783/2007
Torna obrigatória a notificação aos órgãos públicos da destinação do

soro de leite no âmbito do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A destinação do soro de queijo será de notificação

compulsória por parte dos estabelecimentos comerciais que
processem, no mínimo, 10t (dez toneladas) do produto mensalmente.

Art. 2º - O cumprimento do disposto no artigo anterior se fará
mediante comunicado às autoridades sanitárias do Estado até o
décimo dia útil do mês seguinte ao do processamento do produto.

Art. 3º - A destinação do soro de que trata esta lei deverá ser
informada mesmo que descartado o produto de forma autorizada
pelos órgãos ambientais.

Art. 4º - As informações, em caso de destinação do soro a
estabelecimentos comerciais, deverão conter, no mínimo, o endereço
e o CNPJ da destinatária e a quantidade do produto enviado.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas na legislação federal.

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
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Délio Malheiros
Justificação: Conforme amplamente divulgado, grande parte da

fraude no leite em Minas Gerais envolve a adição ilegal de soro de
queijo no produto que é processado e distribuído diariamente em todo
o Estado.

A referida fraude, de conteúdo econômico em um primeiro momento,
acaba por exigir a adição, no mesmo leite, de peróxido de hidrogênio
e soda cáustica, cujo objetivo é eliminar as bactérias do soro
adicionado e também permitir sobrevida ao produto comercializado.
Assim sendo, a fraude econômica cria um cenário de extremo risco
para a saúde do consumidor, que nem sequer toma conhecimento do
crime. Isso porque, conforme comprovado pelas tecnologias
disponíveis no País, não há como aferir a adição do peróxido de
hidrogênio, que evapora no curto prazo de 4 horas após sua adição.

O projeto que ora se propõe visa, então, estabelecer melhor controle
da produção e distribuição do soro. Se tal produto é descartado no
meio ambiente, há que se ter autorização para tal; se é comercializado
para laticínio, cooperativa ou estabelecimento do gênero, é preciso
controle rigoroso da sua real utilização.

São essas as considerações que nos levam a pleitear o apoio dos
nossos pares para aprovação da medida.

- 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 1.784/2007
Concede dispensa de ponto a servidor ou militar que efetue seu

cadastramento como doador de tecidos biológicos para uso em
transplantes e tratamentos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.105, de 4 de junho de 1993, que

concede dispensa de ponto e dia de descanso ao servidor público civil
ou militar que doar sangue a banco de sangue estadual, fica acrescido
do seguinte § 2º, passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 1º - (...)
§ 2º - Aplica-se o disposto neste artigo, por uma única vez, ao

servidor ou ao militar do Estado que efetue o seu cadastramento, nos
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termos do inciso II do art. 94A, acrescido ao Decreto n.º 43.688, de
2003, pelo art. 2º do Decreto nº 43.694, de 2005, para doação de
tecidos biológicos e outros materiais para uso em transplantes e
tratamentos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
Hely Tarqüínio
Justificação: A dispensa de ponto e o acréscimo de um dia nas

férias do servidor que venha a doar sangue representa um importante
incentivo para essa prática indispensável aos serviços de saúde no
Estado e está em vigor desde 1956, quando da promulgação da Lei nº
1.501. O projeto ora apresentado tem como objetivo estender esses
mesmos incentivos aos que venham a se cadastrar como doadores de
tecidos, entre os quais se inclui a medula óssea. Trata-se de medida
relevante, para a qual solicitamos o apoio de nossos ilustres colegas.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.785/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Árbitros Desportivos do

Alto Paranaíba - Aadap -, 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 Associação de Árbitros

Desportivos do Alto Paranaíba - Aadap - , com sede no Município de
Patos de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
Hely Tarqüínio
Justificação: A Associação de Árbitros Desportivos do Alto

Paranaíba - Aadap - é entidade sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica, que se propõe a congregar os esportistas que
atuam como árbitros nas diversas modalidades esportivas.

O art. 2º de seu estatuto enumera os principais objetivos da
Associação, entre os quais está a busca do desenvolvimento social
com o fomento das atividades esportivas e de lazer.

Seus Diretores são pessoas idôneas e não remuneradas por suas
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funções, como dispõe o paragráfo único do art. 17 do estatuto.
Em caso de extinção, o patrimônio da entidade será doado a outra

congênere (art. 51 do estatuto).
A Associação foi reconhecida de utilidade pública municipal,

conforme Lei nº 5.878, de 18/6/2007.
Peço, pois, aos nobres parlamentares o apoio indispensável 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 1.786/2007
Institui o Dia do Produtor Rural.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Produtor Rural, a ser celebrado,

anualmente, no dia 7 de julho.
Art. 2º - Na data a que se refere esta lei serão desenvolvidos, no

Estado, especialmente nas escolas públicas, palestras, debates e
seminários, entre outros eventos voltados à valorização do produtor
rural.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Ao longo da história brasileira, é inegável a importância

do produtor rural para o desenvolvimento do País. São mulheres,
homens e jovens que, diariamente, enfrentam adiversidades,
cultivando terras, produzindo, gerando empregos, riquezas e
excedentes exportáveis. Sem dúvida alguma, o Brasil deve grande
parte de sua prosperidade ao produtor rural.

Atualmente, o agronegócio responde por cerca de 30% do Produto
Interno Bruto - PIB -, 40% das exportações e 37% dos empregos do
País. Em 2004, o superávit do agronegócio foi de
US$34.000.000.000,00, US$1.000.000.000,00 a mais do que o saldo
comercial da soma de todos os setores da economia brasileira. No
primeiro semestre de 2007, as exportações totalizaram
US$20.200.000.000,00, mesmo com as barreiras e dificuldades
impostas pelo mercado externo. E os resultados poderiam ser ainda



594

mais espetaculares se a agricultura não tivesse sua expansão tolhida
pela política protecionista dos países ricos.

O agronegócio brasileiro tem mostrado a sua força e importância
para o equilíbrio das contas do País, para a redução das
desigualdades sociais e para a inserção do Brasil nos mercados
globalizados, altamente competitivos.

Quando o campo vai bem, toda a economia é beneficiada: as
indústrias aumentam a produção, cresce a procura por mão-de-obra
também nas cidades, o comércio vende mais, e a roda da economia
gira, do artesanato aos grandes complexos industriais que circundam
as cidades. É do suor do produtor rural que vem a energia que
movimenta praticamente todos os demais segmentos da economia.

Esse segmento assegura alimentos em nossas mesas, excedentes
para exportação e faz da agricultura brasileira uma das mais
competitivas do mundo. Além disso, é importante para o equilíbrio
ecológico, uma vez que significativa extensão do patrimônio ambiental
está no campo.

É necessário ressaltar que a data 7 de julho foi escolhida como
forma de homenagear a Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Faemg -, que foi fundada nesse dia, no ano de 1951. A
Faemg se consolidou ao longo destes 56 anos de história como
representante dos produtores rurais mineiros, defendendo seus
interesses em todos os fóruns de decisões.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política
Agropecuária para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.787/2007
Declara de utilidade pública a Associação Metodista de Assistência

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

de Assistência Social - Amas -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2007.
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Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação Metodista de Assistência Social - Amas -

é uma sociedade civil de natureza beneficente, sem fins lucrativos,
que tem como finalidade socorrer as pessoas menos favorecidas,
especialmente, os desempregados, doentes, idosos, viúvas e crianças
órfãs ou desamparadas. Com esse intuito, realiza a distribuição
gratuita de alimentos, agasalhos, abrigos, remédios e, em casos
excepcionais, recursos, orientando a todos para sua reintegração
social.

Na busca do bem-estar social, administra serviços comunitários para
atender às necessidades locais. Na área da educação, promove
orientação vocacional e formação profissional, além de reforço na
educação básica escolar e relacionada a higiene e bons costumes.

Assim sendo, desenvolve ações para o fortalecimento da harmonia
na comunidade de Uberlândia, razão pela qual 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.

REQUERIMENTOS
Nº 1.441/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Paulino Cícero de
Vasconcelos por sua posse no cargo de Presidente do Sindicato da
Indústria do Ferro de Minas Gerais - Sindifer. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 1.442/2007, do Deputado Weliton Prado, em que pede sejam
solicitadas à Cemig informações sobre a dispensa de licitação na
contratação da Price waterhousecoopers Auditores Independentes
S.A. para auditar a implantação do Programa Nacional de
Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para
Todos. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.443/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro das Minas e Energia com vistas a que
não acolha as sugestões encaminhadas pela Cemig para cobrança de
tarifas diferenciadas dependendo do horário da utilização da energia
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elétrica. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)
Nº 1.444/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede

seja formulado apelo à Ouvidoria de Educação do Estado com vistas a
que tome as devidas providências em face do exposto em ofício do Sr.
Luiz Antônio Cruz. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.445/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
seja solicitado ao Delegado de Polícia de Sabará que informe o motivo
do arquivamento do inquérito instaurado contra o Sr. Fausto Vieira
Sales. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.446/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Superintendente Regional do Incra no Estado
com vistas a que não permita a ocorrência de atraso no fornecimento
de cestas básicas para famílias do acampamento D. Luciano Mendes
de Almeida, na Fazenda Monte Cristo, no Município de Salto da
Divisa.

Nº 1.447/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor-Geral da PMMG com vistas à
apuração de denúncia apresentada pela Sra. Jussara Aparecida
Emiliano.

Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja convidado o Deputado
Federal José Otávio Germano, Presidente da Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados, para audiência pública nesta
Casa, destinada a debater o problema do fornecimento de gás natural,
a qual deverá contar ainda com a presença dos convidados que
menciona. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja indicado um
membro dessa Comissão para participar de debate sobre a morte de
crianças indígenas, determinada por constumes tribais. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Direitos Humanos e de Educação e dos Deputados Leonardo
Moreira (25) e Carlin Moura (2).

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO
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Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja
formulado apelo à Feam, ao Copam e à Superintendência da Região
Central Metropolitana de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Supram Central - , com vistas à realização de audiência
pública sobre o Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e o Relatório de
Impacto Ambiental - Rima - relativos ao Projeto Mina a Céu Aberto,
empreendimento de responsabilidade da MMX Mineração e Metálicos
S.A., a ser implantado no Município de Conceição do Mato Dentro.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Cultura e de Administração Pública e do
Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com muita
honra e alegria ocupo mais uma vez esta tribuna para falar um pouco
das ações do nosso Governador Aécio Neves no Norte de Minas
Gerais. Ontem tivemos o privilégio de Montes Claros ser a primeira
cidade do interior de Minas Gerais a ter inaugurado um espaço de
área de integração de segurança pública. Em apenas quatro meses,
inauguramos esse espaço importante, onde as Polícias Civil e Militar
vão ocupar o mesmo prédio, fazendo ações concretas para reduzir a
violência em Montes Claros. Ontem também assistimos à inauguração
do presídio de Montes Claros, uma unidade construída em apenas um
ano, um investimento significativo do governo de Minas Gerais em
Montes Claros. Essa inauguração contou com a presença do
Secretário Maurício Campos, um grande Secretário, a quem
queremos agradecer, em nome da bancada do Norte. Agradecemos
também ao Governador de Minas mais esse empreendimento em
Montes Claros.

Queria falar um pouco sobre essa segurança pública. Segurança
pública é, sem dúvida, um problema de todos. Digo isso para lembrar
que não basta apenas que o governo do Estado faça a sua parte,
como vem fazendo. É preciso que haja um esforço concentrado para
interromper o avanço da criminalidade e que desse esforço façam
parte também a sociedade civil organizada e os governos federal e
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municipais. Em Montes Claros, Município que, infelizmente, figura em
terceiro lugar no “ranking” de crimes violentos em Minas Gerais, o
governo do Estado iniciou ontem duas ações importantíssimas para
garantir mais segurança para a população. Atendendo, aliás, a um
pedido feito por nós, Deputados da bancada do Norte, ao Governador
Aécio Neves, a Secretaria de Defesa Social, brilhantemente
comandada pelo Secretário Maurício Campos Júnior, agilizou, em
tempo recorde, a instalação da primeira Área Integrada de Segurança
Pública - Aisp - do interior de Minas. A Aisp vai possibilitar um trabalho
integrado entre as Polícias Civil e Militar em Montes Claros, que, sob o
comando do Delegado Regional Aloísio Mesquita, do Ten.-Cel.
Franklin de Paula Silveira e do Cel. Heli Gonçalves, vêm alcançando
grandes vitórias no combate à criminalidade. No mesmo dia, o
governo do Estado inaugurou a nova cadeia pública de Montes
Claros, com capacidade para 600 detentos, que vai desafogar o
estrangulado sistema carcerário do Município. Antes, o governo do
Estado já havia investido na compra de novas viaturas e
equipamentos para as Polícias Civil e Militar, e o efetivo das duas
corporações será ampliado nos próximos meses. Mas, como eu já
havia dito no início, não basta que apenas o governo de Minas invista
na segurança pública. O combate à criminalidade passa
necessariamente por investimentos na educação, na geração de
emprego e renda e na assistência às famílias que vivem nas áreas de
risco, onde a criminalidade é maior. É aí que o Município, através da
Prefeitura, deveria dar sua contribuição. E isso, infelizmente, não vem
acontecendo. A Prefeitura se limita a administrar, e mal, os projetos
sociais bancados pelos governos federal e estadual. O projeto Agente
Jovem, por exemplo, que recebe recursos de Brasília, por diversas
vezes já foi interrompido por causa de atraso no pagamento da ajuda
de custo que é dada aos adolescentes cadastrados. Mas a
negligência mais grave da Prefeitura aconteceu em relação ao
programa Segundo Tempo, que também é bancado pelo governo
federal. Inexplicavelmente, o Município não teve competência sequer
para prestar contas dos recursos recebidos para a primeira fase do
programa. A incompetência dos gestores do programa em Montes
Claros resultou na não-renovação do contrato. Com isso, 4 mil
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adolescentes e jovens de 20 bairros de Montes Claros, que recebiam
acompanhamento e assistência social, por meio principalmente da
prática de esportes, foram prejudicados. Cerca de 200 monitores,
entre professores de Educação Física e acadêmicos, que eram
contratados pelo programa, também perderam seus postos de
trabalho. É inadmissível que não tenham competência sequer para
gerir um programa tão importante como esse, que é o Segundo
Tempo. Quatro mil jovens perderam a oportunidade de ter o reforço
escolar e, no tempo contrário às aulas, de atividades esportivas em
Montes Claros, que foi uma das primeiras cidades do interior a assinar
convênio com o governo federal. Perdemos esse programa desde
julho. Infelizmente, não vamos conseguir vencer a luta contra o
avanço da criminalidade, se todos não fizerem a sua parte. O governo
de Minas vem investindo pesado no aparelhamento dos órgãos de
repressão. O governo federal também tem contribuído através de
programas sociais como o Agente Jovem, o Segundo Tempo e da boa
atuação da Delegacia Regional da Polícia Federal, que vem
conseguindo vitórias importantes, principalmente no combate ao
tráfico de drogas. A sociedade civil também tem colaborado por meio
do atendimento social patrocinado pelos clubes de serviço como
‘Rotary’ e ‘Lions’ e do trabalho de educação e prevenção feito pelas
igrejas, do Conselho Municipal de Segurança Pública e do Conselho
de Segurança da Maçonaria. Na contramão desse esforço, a
Prefeitura, além de não cumprir o papel de discutir e buscar soluções
para o problema da criminalidade em Montes Claros, nem sequer
consegue tocar os programas bancados com dinheiro dos governos
estadual e federal. O Prefeito Athos Avelino, numa desastrada reforma
administrativa, extinguiu a Secretaria Municipal de Segurança Pública,
que foi reduzida a uma secretaria adjunta sem qualquer expressão.
Realmente, é a ausência total do poder municipal na ajuda ao
combate da criminalidade em Montes Claros. Cabe então a nós,
Deputados que compomos a bancada do Norte, buscar alternativas
para preencher essa lacuna deixada pelo Município. Atendendo a
requerimento de minha autoria, a Comissão de Direitos Humanos
esteve em Montes Claros para discutir o problema da criminalidade
em um bairro chamado Cidade Cristo Rei, onde já houve inúmeros
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assassinatos neste ano. Muitas propostas foram apresentadas, e
várias delas, como o melhor aparelhamento das Polícias Civil e Militar,
a implantação da Aisp e a rápida conclusão da cadeia pública foram
atendidas pelo governo do Estado. Mas é preciso fazer mais.

Montes Claros, por meio da Prefeitura, também tem de fazer a sua
parte. Se o Município não investir em prevenção, educação e geração
de empregos como forma de evitar que nossos jovens caiam na
marginalidade, os investimentos feitos agora não terão o resultado
esperado. A população de Montes Claros não pode continuar
assustada, acuada dentro de casa, enquanto perde a luta contra os
marginais. Temos que unir forças. Tanto eu como, tenho certeza, os
colegas da bancada do Norte estamos preocupados com essa
situação e vamos mobilizar-nos e trabalhar ainda mais para vencer
essa guerra contra a criminalidade em Montes Claros.

Queremos, Sr. Presidente, agradecer mais uma vez ao nosso
Governador os investimentos feitos na cidade; à Secretaria de
Segurança Pública a inauguração, ontem, das obras em Montes
Claros; à V. Exa. e aos demais colegas a atenção. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, senhoras e
senhores, venho a esta tribuna hoje para fazer uma homenagem aos
90 anos da Revolução Russa de 1917, completados justamente neste
dia 7/11/2007. Artigo do jornalista José Reinaldo Carvalho, Secretário
de Relações Internacionais do nosso partido, o PCdoB, assim
descreve esse importante acontecimento histórico. (- Lê:)

“No ano de 2007 celebramos o 90o aniversário da grande revolução
socialista que derrubou a velha Rússia dos czares. Sem dúvida, trata-
se do mais importante acontecimento da história mundial até o
momento, o fato mais destacado na evolução social e política da
humanidade. Pela primeira vez o proletariado, tendo à sua frente o
Partido Comunista e unidas as demais camadas populares,
principalmente o campesinato, tomou o poder político e iniciou a
construção do poder dos trabalhadores e da sociedade socialista.

A Revolução Socialista de 1917 confirmou a tese de Marx e Engels,
baseada na análise científica da sociedade e da história, de que o
capitalismo não é eterno. Sob o influxo de contradições antagônicas,



601

num dado momento, inevitavelmente a evolução econômica e política
da sociedade apresentaria questões agudas, e teriam lugar explosões
revolucionárias, situações revolucionárias, as quais, num quadro de
amadurecimento das condições subjetivas, resultariam na vitória da
revolução.

Pouco mais de meio século antes, a Europa fora palco da primavera
dos povos, uma sucessão de movimentos revolucionários que refletia
a necessidade de solucionar radicalmente as questões democrática,
social e nacional. E, em 1871, tinha lugar em Paris ‘assalto aos céus’,
naquela que foi a primeira experiência, a primeira tentativa de tomada
revolucionária do poder pelo proletariado, durante as jornadas
heróicas da Comuna de Paris. Na Rússia, 12 anos antes da vitória da
Revolução de Outubro, as massas populares fizeram seu batismo de
fogo durante a revolução democrática contra o regime czarista.

Outubro de 1917 foi a confirmação da opinião de Lênin, o qual
chegara à conclusão de que, com a passagem do capitalismo à etapa
imperialista, se abria a época da revolução socialista, devido ao
amadurecimento das contradições objetivas: entre o proletariado e a
burguesia, entre o imperialismo e os povos e nações oprimidos, além
das contradições entre as potências imperialistas pelo domínio do
mundo.

Não foi fácil a tarefa dos revolucionários para construir a nova
sociedade. A contra-revolução levantou-se. As classes dominantes e
os inimigos externos praticavam sabotagens, o embargo econômico e
a intervenção armada, o que provocou miséria e fome, destruição e
morticínio, em tal situação, a obra do Partido Bolchevique para
construir o socialismo foi um verdadeiro milagre. O poder dos Sovietes
tornou-se a expressão do poder dos trabalhadores. Num imenso país
multinacional, no lugar daquilo que Lênin denominou de ‘bastião da
reação’, apareceu a comunidade das nações socialistas, a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para superar o atraso econômico e
social, a nova economia estimulou a industrialização acelerada e
mudou a vida no campo, dando lugar à grande produção agrícola
socialista, sobre a base da propriedade coletiva de diferentes níveis.

A construção do socialismo produziu um espetacular
desenvolvimento da vida social. O analfabetismo desapareceu, o nível
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cultural da sociedade elevou-se, milhões de pessoas saíram da
miséria, acederam a meios para levar uma vida digna, embora
modesta, o país progrediu, em pouco tempo foi inteiramente
transformado e tornou-se uma potência.

A revolução socialista de 1917 criou uma nova situação política no
mundo. Foi extraordinária a sua influência política e ideológica. A
União Soviética socialista foi a força principal na vitória sobre a maior
e mais agressiva potência militar da burguesia imperialista: a
Alemanha hitlerista. A vitória do socialismo estimulou as lutas dos
trabalhadores no mundo capitalista, obrigou a burguesia a fazer
concessões ao movimento sindical e operário para impedir a eclosão
de lutas revolucionárias.

É inegável que o século XX foi fortemente marcado pelo socialismo
vitorioso na União Soviética e, sob a influência desta, foi transformado
no século das revoluções antiimperialistas, democráticas, populares e
socialistas. O século das lutas pela libertação nacional e social dos
povos, das lutas anticoloniais, democráticas, pela paz e a justiça,
objetivos estes que se confundem com os grandes valores e ideais da
grande Revolução Socialista de Outubro. É por isso que celebrá-la
não é nostalgia nem dogmatismo, mas um ato necessário à
reafirmação e reposição desses valores, da sua validade, pertinência
e atualidade.

A revolução socialista de 1917 deixou principalmente a lição de que
somente a revolução pode abrir caminho à conquista da libertação,
das transformações sociais e políticas progressistas. Essa revolução
sepultou a falsa estratégia do gradualismo reformista e da
colaboração de classes. Obviamente, a questão da revolução social,
da tomada do poder político pelos trabalhadores, da construção da
nova sociedade socialista não se apresenta, nos dias de hoje, com os
mesmos conteúdos e formas da época da Revolução de 1917. Há
problemas novos e complexos a equacionar e a resolver, à luz de uma
teoria renovada e do estudo concreto da realidade contemporânea.

Não fazemos uma avaliação unívoca sobre a construção do
socialismo na União Soviética e não retiramos conclusões definitivas
sobre as causas do seu desaparecimento. Foi um processo que
comportou diferentes fases. Depois da tomada do poder, teve lugar a
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luta contra a reação interna e externa, que empreenderam a
intervenção armada. Os primeiros anos conheceram o comunismo de
guerra e a Nova Política Econômica - NEP -, seguidos da
industrialização acelerada e da coletivização da propriedade agrícola.
Em meio a esses esforços, o país foi confrontado pelas ameaças de
guerra, o que exigiu uma preparação mais acelerada para defender a
pátria e as conquistas da revolução. Ignorar essas circunstâncias é no
mínimo um anacronismo histórico, funcional, a todas as campanhas
da propaganda burguesa e imperialista contra o socialismo. Se se
pode falar do socialismo real, trata-se do socialismo com as suas
circunstâncias.

O período da industrialização acelerada, fim dos anos 20 do século
passado, até o começo da Segunda Guerra Mundial, foi o mais
florescente do ponto de vista econômico e social, um período de
impressionante, incomparável e irrepetível desenvolvimento, período
de mobilização total do povo soviético. De outra parte, foi um período
de intensas lutas internas e externas. Foi durante esse período que o
regime soviético tomou as características que conhecemos, com suas
grandezas e misérias. A urgência de realizar esforços para a
edificação, a inexperiência e os erros teóricos e práticos foram os
fatores responsáveis pelo surgimento da idéia do socialismo pleno e
das falsas expectativas na rápida construção do comunismo. Foram
abandonadas todas as noções de transição a longo prazo, e mesmo
de toda e qualquer transição. A necessidade do comando
ultracentralizado, a fim de assegurar a mobilização total para fazer
face às sabotagens e às ameaças dos inimigos, tiveram como
resultado o debilitamento da democracia socialista, da democracia de
massas, da democracia popular. Perverteu-se a essência da ditadura
do proletariado. O sistema econômico não resolveu satisfatoriamente
a antinomia entre os desenvolvimentos intensivo e extensivo, o que
criou repercussões negativas no aprovisionamento das massas
populares em bens e serviços.

Cada período da construção do socialismo teve sua importância
histórica. Cada um criou circunstâncias que, para o bem e para o mal,
deram a matéria-prima da grandeza e das misérias da nova
sociedade. Seguramente, a queda do socialismo não foi produto de
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uma evolução espontânea. Foi resultado de uma luta na qual a
pressão do inimigo imperialista e o papel dos seus agentes no interior
da sociedade tiveram considerável peso.

A derrota do socialismo criou uma nova situação no mundo,
produziu uma importante mudança na correlação entre as forças
progressistas e o imperialismo. Atualmente, os pólos e as forças
progressistas e revolucionárias estão confrontados por uma brutal
ofensiva do imperialismo, sobretudo o imperialismo estadunidense
para impor sua dominação por meio do militarismo e da guerra. Nesse
quadro, tornou-se uma noção corrente que o socialismo e a revolução
sofreram um golpe fatal, e, doravante, já não há chance para a luta
revolucionária. Nós, os comunistas, contrariamente a esse senso
comum, pensamos que a luta pelo socialismo continua na ordem do
dia, porque corresponde a uma necessidade objetiva da evolução da
sociedade.

Seguramente, as forças de vanguarda devem ter em conta as novas
condições da luta pelo socialismo e extrair as lições de tudo o que
ocorreu. Obviamente, é necessário abandonar a idéia de construir
rapidamente o comunismo e adotar a compreensão dialética de
construir o socialismo com a noção de transição a longo prazo. O
exame atento da história mostra que a construção do socialismo e a
evolução rumo a uma sociedade sem classes - o comunismo - é uma
tarefa para muitas gerações de mulheres e homens. É preciso
também ter em conta que não há modelo para a construção do
socialismo. A adoção do modelo único é um grave erro, uma posição
anticientífica. O socialismo é universal como teoria geral e aspiração
de liberdade da classe operária em todo o mundo. É universal como
evolução para uma época em que a humanidade será livre e realizará
suas aspirações de justiça e progresso. Mas o socialismo será
resultado de uma luta multifacética de cada povo, em circunstâncias
históricas e políticas bem delimitadas, o que exigirá das forças
revolucionárias e do partido comunista de cada país a elaboração de
novos e originais programas e formulações estratégicas e táticas.

No Brasil, no atual período histórico, a luta do nosso povo pelo
socialismo percorre caminhos originais, contornando encruzilhadas e
enormes obstáculos. O socialismo no Brasil será resultado da luta e
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da mobilização do povo brasileiro contra as classes dominantes e o
imperialismo estadunidense. O programa da luta pelo socialismo deve
contemplar a luta nacional, a luta democrática e a luta pelos direitos
sociais. Comporta alianças políticas e sociais, variadas formas de
organização do povo e níveis de enfrentamento político contra os
instrumentos de poder das classes dominantes, consoante o grau de
consciência, organização e mobilização do povo em cada fase.

A Revolução Socialista Soviética, com as suas conquistas e a
contribuição que deu ao progresso da humanidade, é um monumento
à sabedoria e ao heroísmo do Partido Comunista e dos
trabalhadores”.

Neste dia em que fazemos uma homenagem aos 90 anos da
Revolução Socialista de 1917, quero homenagear todos os
trabalhadores na pessoa daquele trabalhador, o jovem Jean Charles
Menezes, que saiu da pequena cidade de Gonzaga para ganhar a
vida no Velho Mundo, na velha Europa, e foi assassinado pela polícia
metropolitana de Londres. Jean Charles, que é lá da nossa querida
Gonzaga, cidade de origem dos meus pais, representa a luta dos
trabalhadores, a luta da juventude em prol de um mundo melhor, e a
condenação, na semana passada, ainda que parcial, da polícia
metropolitana, da Scotland Yard, pelo assassinato do jovem Jean
Charles de Menezes é o exemplo maior de que toda luta vale a pena e
de que o trabalhador, o jovem e o povo brasileiro não podem abaixar a
cabeça para o imperialismo americano, inglês ou para qualquer forma
de opressão. Portanto homenageio todos os trabalhadores na figura
do jovem Jean Charles de Menezes e quero homenagear também seu
pai, sua mãe e seus familiares, tão sofridos. A luta pela justiça
continuará, e fica aqui nossa solidariedade. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, espectadores da TV Assembléia, amigos da galeria
que nos vêem e nos honram com sua presença, meus senhores e
minhas senhoras, ocupo a tribuna nesta tarde para fazer algumas
considerações importantes para o Estado de Minas Gerais e trazer
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uma reflexão aos nossos caríssimos parlamentares.
Não poderia iniciar minha fala sem agradecer ao Governador do

Estado a edição, no dia de hoje, da Lei Complementar nº 100, tão
esperada por todos e, particularmente, pelos designados da área da
educação, cujo número chega a mais de 90 mil. A partir de hoje,
quando foi publicada a lei complementar, temos, acima de tudo, a
tranqüilidade e o resgate de todos os servidores designados que, ao
longo da história, têm construído uma vida de dedicação aos
estabelecimentos do nosso Estado.

Sabemos e reconhecemos a atitude corajosa do Governador Aécio
Neves, ao encaminhar a esta Casa, que, de pronto, por unanimidade,
atendeu o apelo maior. Tenho a certeza de que, como o sentimento
dos nobres parlamentares, tal atitude é traduzida pelo reconhecimento
dos nossos valorosos e incansáveis servidores do Estado de Minas
Gerais. Devo dizer a V. Exa., Sr. Presidente, que o Parlamento, que
este Plenário, foi palco de tantas e tantas manifestações, em que
recebeu delegações de várias partes do Estado, cujos servidores aqui
estiveram para debater a situação dos designados. Posso afiançar
nesta tarde, desta tribuna, que tive a honra de ser o relator de uma
comissão especial, iniciada pela ilustre Deputada Elbe Brandão, em
favor de todos os designados do Estado. Hoje temos, sim, muito a
comemorar. Temos de agradecer ao Governador por essa iniciativa
extraordinária, resgatando e garantindo o direito de todos os
servidores do Estado. Não nos podemos esquecer também da
participação efetiva, desde o primeiro momento, do nosso Vice-
Governador Antônio Augusto Anastasia, que, desde quando
Secretário de Estado, pôde acompanhar e também ouvir todos os
apelos deste Parlamento e dos parlamentares, representantes da sua
região.

Quero, neste momento, agradecer ao Governador a sanção e a
publicação da lei complementar. Quero também saudar e homenagear
todas as nossas servidoras e nossos servidores da educação, as
nossas serviçais designadas e os funcionários que, ao longo da
história, por anos e anos, prestaram serviços ao Estado e, sem dúvida
alguma, sempre aguardaram por esse momento importante na vida de
cada um.
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Quando aqui encaminhamos, favoravelmente, esse projeto de lei
complementar, manifestamos, frente às galerias lotadas, que muito
em breve o Governador iria sancioná-la, resgatando e traduzindo,
assim, o seu reconhecimento não somente ao Estado mas a todos
aqueles que ajudaram a fazer a educação do nosso Estado, uma
educação de qualidade, quer na cantina, nos serviços gerais ou nas
salas de aulas; e reconhecer também o trabalho daquelas abnegadas
servidoras que prestam serviços às Apaes. Todos estarão
efetivamente garantidos após a edição dessa importante lei, que
demonstra o simbolismo do reconhecimento, da gratidão e da visão do
nosso Governador, em fazer com que essa situação fosse,
definitivamente, cessada.

Fico feliz e registro, com muito prazer, que já fizemos, na manhã de
hoje, um ofício ao Governador agradecendo-lhe tudo e,
particularmente, o fato de ter encaminhado à Assembléia sua sanção.
Conseqüentemente, isso traduz tranqüilidade e, principalmente, a
felicidade de mais de 90 mil servidores do Estado de Minas Gerais.

Quero ainda, Sr. Presidente, dizer que, nesta tarde, neste Plenário,
fizemos um requerimento para uma reunião especial. Não poderia
passar desapercebido, para registrar também em meu nome, as
nossas sinceras e respeitosas saudações ao Tribunal de Justiça
Militar, na pessoa do Presidente, Cel. Paulo Duarte Pereira, pois o
órgão completa, nesta semana, 70 anos de funcionamento no Estado
de Minas Gerais.

Com o advento da Constituição de 1936, Minas Gerais teve, em
1937, mais precisamente no dia 9 de novembro, a instalação do
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, corte respeitada, que tem
traduzido, acima de tudo, seus conhecimentos e imprimido respeito a
todos os Estados da Federação, da forma correta, respeitosa,
inteligente e determinada com que vem dirigindo os destinos da
Justiça Militar do nosso Estado. Quero homenagear o Presidente, Cel.
Paulo Duarte; o Vice-Presidente, Cel. Rúbio Paulino; o Corregedor,
Juiz Jadir Silva; os Juízes Osmar Duarte Marcelino, Sócrates Edgard
dos Anjos e Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, Juízes de
competência absoluta, que têm traduzido a respeitabilidade maior do
nosso Tribunal de Justiça Militar.
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Ainda nesta semana, por determinação do nosso Governador, esse
Tribunal, que é tão respeitado em Minas, terá sua nova sede na Av.
Prudente de Morais, e sua inauguração está prevista para sexta-feira,
devendo, nesta sessão solene, ser homenageado o Governador Aécio
Neves, que tanto tem se preocupado com as gestões maiores,
resgatando assim maior comodidade para os nossos Juízes do
colendo Tribunal de Justiça Militar. Associo-me às dignas
homenagens que já foram prestadas pela Câmara Municipal, por
tantos órgãos de classe e agora pela Assembléia Legislativa, porque
teremos, muito em breve, uma reunião especial em decorrência de o
nosso Tribunal de Justiça Militar estar completando 70 anos de
ininterrupto funcionamento.

Gostaria também, Sr. Presidente, aproveitando o ensejo, de
externar, nesta tarde, meus agradecimentos ao Secretário Maurício
Campos, ao caríssimo Chefe da Polícia Civil, Dr. Monteiro, pela
atenção que tem dispensado a este parlamentar e particularmente à
minha região do Sul de Minas. Há poucos dias, Ouro Fino, minha terra
natal, foi vítima de uma rebelião na cadeia pública. No mesmo
instante, solicitamos o apoio de nossa defesa social e de nossas
secretarias, quando, imediatamente, por recomendação do Secretário
Maurício Campos, foi feito um trabalho técnico de perícia e liberação
de recursos para a reconstrução de várias celas danificadas por um
incêndio. Estivemos lá para acompanhar todo o trabalho da perícia.
Na manhã de hoje, tivemos a abertura da licitação para a reforma da
cadeia pública de Ouro Fino, em resposta imediata à nossa população
e à região do Sul de Minas.

Não poderia deixar de registrar, nessa mesma esteira de
agradecimentos ao Secretário Maurício Campos, a atenção que tem
dispensado aos Municípios de Pouso Alegre e Itajubá. Estivemos, no
mês passado, com várias delegações e comitivas compostas de
Juízes, Prefeitos e Vereadores, buscando recursos para que a cadeia
pública de Pouso Alegre possa iniciar seu projeto de construção da
unidade prisional. Tanto Pouso Alegre quanto Itajubá obtiveram por
parte do Secretário Maurício Campos a liberação de recursos para a
construção de importantes presídios nessas cidades-pólo do Sul de
Minas. Desde o ano passado, estamos acompanhando todo o
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desenrolar do processo de licitação, que culminou agora com a
liberação de recursos, uma vez que os Municípios de Pouso Alegre e
de Itajubá, por meio da lei autorizativa, já doaram suas áreas para a
construção de unidades prisionais. É importante a ação da Polícia
Civil, da nossa defesa social, consubstanciada na determinação do
nosso Governador e da nossa Polícia Militar, a qual tem sido nossa
parceira no Sul de Minas. Tenho a certeza absoluta de que, com a
construção de mais duas unidades prisionais, teremos segurança para
toda a nossa população.

Quero ainda destacar o valioso trabalho da perícia, que esteve
acompanhando todo o desenrolar de fatos ocorridos tanto em Pouso
Alegre quanto em Itajubá e Ouro Fino. Gostaria, Sr. Presidente, de
manifestar a nossa satisfação em ter aprovado ontem, à noite, no 2º
turno, por meio da Assembléia Legislativa, a mensagem do
Governador, garantindo o aumento dos nossos valorosos Defensores
Públicos. Sabemos que a Defensoria Pública tem sido o esteio maior
para a aplicação e o desenvolvimento da própria Justiça. Quantas e
quantas audiências e reuniões já foram realizadas. Aqui mesmo, no
Plenário, recebemos a presença dos valorosos Defensores Públicos.
Num momento de lucidez, atendendo também aos vários apelos dos
parlamentares e da própria Defensoria Pública, o Governador quis
encaminhar a esta Assembléia a mensagem, para que, a partir do
próximo ano, os valorosos Defensores Públicos possam receber o
reajuste. Tenho certeza absoluta de que será de grande importância,
em razão do trabalho longo que vêm realizando em todas as
comarcas do nosso Estado. Tive o prazer, Sr. Presidente e
Deputados, de inserir nessa mensagem do Governador a nossa
emenda garantindo efetivamente, a partir do próximo ano, a instalação
da Defensoria Pública em todas as comarcas do nosso Estado; aliás,
até então, não tínhamos o instrumento necessário para isso. Gostaria
de agradecer ao Governador a acolhida dessa emenda, que foi
aprovada por esta Casa e sancionada no projeto de lei que será
publicado, conseqüentemente, após a sanção que se dará em poucos
dias. Caríssimos parlamentares, fico feliz por poder compartilhar
dessas ações importantes. Todavia, meu caro Líder Domingos Sávio,
não poderia silenciar-me diante da nossa satisfação em poder
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compartilhar desse grande momento da educação no nosso Estado,
no dia de hoje. V. Exa. também conduziu muito bem esse processo.
Os Deputados Wander Borges, Mauri Torres, nosso Líder, Alberto
Pinto Coelho, nosso Presidente da Casa, e todos aqui manifestaram o
grande e relevado apreço aos nossos valorosos servidores da
educação. É um dia de festa, sim. Temos muito a comemorar. Do alto
desta tribuna, quero homenagear todos os servidores da educação,
que, neste momento, têm um instrumento maior, que é a garantia na
qual tanto pensava esta Assembléia. Com a sanção do Governador e
a publicação da lei complementar, a designação e a sua efetivação
passa a ser doravante o instrumento mais importante e possível.
Essas ações do Parlamento mineiro, do governo e das
superintendências de ensino são muito importantes. Quero saudar a
nossa Secretária Vanessa Guimarães Pinto, as nossas
Superintendentes e Diretoras, certamente fazendo de hoje um dia de
grande alegria e felicidade, para que cada servidora tenha paz e
tranqüilidade no meio da unidade escolar. Essas são as nossas
considerações. Quero parabenizar, mais uma vez, o nosso
Governador do Estado Aécio Neves, caríssimo amigo e grande
estadista.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Dalmo, quero
parabenizá-lo e dizer-lhe da importância desse encaminhamento. A
partir da Constituição de 1988, o Estado e as Prefeituras contratavam
servidores pelo País afora, e isso acontece em alguns lugares ainda.
Conseqüentemente, esses servidores ficavam designados ou
contratados por dois, três, quatro, cinco, seis ou sete anos. Quando
chegava o tempo da aposentadoria, essas pessoas não tinham como
aposentar, porque não havia o recolhimento nem por parte do servidor
nem da parte patronal. Então a pessoa, às vezes, perdia esse contrato
dentro do serviço público e, depois, não sabia sequer que lhe faltava
tempo para a aposentadoria. Assim isso vem garantir a aposentadoria
dos servidores. Que bom que aconteceu, pois é bom para Minas e
para os servidores. E ocorreu, sobretudo, com o apoio da Assembléia
Legislativa. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa.
Encerro, caríssimo Presidente José Henrique, manifestando, em
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nome do Parlamento mineiro, a alegria imensa que temos nesta tarde.
Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, e todos que nos acompanham aqui, na Casa do povo
mineiro, pela TV Assembléia, quero nesta tarde refletir um pouco
sobre as ações dos investimentos feitos em saúde pública pelo
governo Aécio Neves. Obviamente todos temos consciência de que
muito ainda há de se fazer e sabemos que o caminho a ser trilhado,
embora longo e espinhoso, está bem traçado e bem definido desde a
Constituição de 1988.

A partir daquele ano,  regulamentou-se  no Brasil o Sistema Único
de Saúde - SUS -, estabelecendo-se a premissa de que é dever do
Estado - entendido aqui como toda a Federação, em todos os seus
níveis: federal, estadual e municipal -, do poder público, oferecer a
todos os cidadãos as condições mínimas para que tenham uma saúde
digna e sejam atendidos adequadamente.

Temos evoluído no conceito de saúde, de entender que ela não é
apenas a ausência de doenças, mas um conjunto de pressupostos
que possibilitam que o ser humano viva bem, dignamente, com
alimentação e habitação adequadas, com condições básicas de
higiene, de prevenção, de lazer e de trabalho. Enfim, é preciso que
nós, ao buscarmos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna,
não percamos de vista esse conceito essencial. Não percamos,
também, de vista que temos um compromisso público de que o direito
à saúde é de todos os cidadãos e que não pode ser algo ou uma
prerrogativa só dos ricos. Por isso digo que o caminho do SUS está
bem definido porque tem como pressuposto a universalidade. Ricos e
pobres têm o mesmo direito. Obviamente o rico busca outras
alternativas, mas é fundamental que o princípio seja o da igualdade,
para que tenhamos em mente que o mais pobre precisa ser tratado
nas mesmas condições que um cidadão que foi melhor contemplado
pela sorte, que tem dinheiro para buscar um atendimento. Falamos de
um tratamento digno, universal, com qualidade e feito com controle
social, não como uma caridade, como uma benesse, como algo que o
governo venha, depois, dizer que está fazendo como favor ao cidadão
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ou que lhe traga constrangimento. Isso ocorreu no passado.
Anteriormente, quando alguém procurava atendimento público e não

tinha carteira assinada, era considerado indigente. E não faz tanto
tempo assim. Não sou tão velho. Diria que sou jovem há um bom
tempo, Deputado Zezé Perrella, o suficiente para saber que vivíamos
ainda, no final do século passado, na década de 70, a realidade em
que quem não tinha carteira assinada, portanto, direito ao chamado
INPS, era o privilegiado que tinha dinheiro para pagar ou o indigente.
Hoje temos, ainda que com sérias dificuldades, o SUS, que é a
direção correta. Mas é preciso governos comprometidos para tirar do
papel, para transformar essa utopia em realidade.

Aqui, em Minas Gerais, temos assistido a uma verdadeira revolução
na forma de se tratar a questão da saúde. Primeiro pela competência.
Fala-se muito em dinheiro para a saúde, o que, sem dúvida, é
necessário. Não basta verbalizar, é preciso “verbar”, haver dinheiro
para pagar aos profissionais, os medicamentos, os serviços, os
exames, enfim, para dar ao paciente que não pode pagar o mesmo
atendimento a que tem direito aquele mais rico ou que possui plano de
saúde.

Todavia, para se fazer tudo isso, é necessário competência, o que o
governo de Minas, sob a liderança do Governador Aécio Neves,
demonstrou ter, principalmente por ter tido a felicidade de se aliar a
alguém que possui competência gerencial e sensibilidade humana. É
fundamental unir esses dois aspectos. Não pode haver apenas o
monetarista, não basta ser um gerente da saúde, um economista ou
administrador de empresas, bom nos números, mas insensível a
ponto de não se interessar por conhecer a saúde pública. Já vi isso
ocorrer em alguns lugares.

Em Minas, temos o privilégio de poder contar com um Secretário de
Saúde que reúne a competência e a sensibilidade, exatamente o que
a matéria requer. Assim, percebemos que o dinheiro público tem
rendido. O Estado vem mantendo aquilo que já era sua obrigação,
como seus hospitais e a estrutura da rede Fhemig e do Hemominas,
que cuida de atender a área de hematologia e garantir o fornecimento
de sangue para todas as áreas hospitalares públicas ou privadas.

Além disso, o governo passou a ser parceiro das Prefeituras, a
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celebrar convênios com os Municípios e a pagar-lhes, a construir
postos do Saúde da Família, os quais já somam mais de duas
centenas e que, em algumas cidades do interior, funcionam como um
pequeno hospital, graças ao dinheiro que o governo do Estado faz
chegar a essas Prefeituras. Todas as Prefeituras de Minas, sem
exceção, indiferentemente de partido, receberam ambulâncias
apropriadas, mais seguras e mais modernas.

Hoje é um dia especial não só para o povo de Belo Horizonte e para
a região metropolitana, mas também para toda Minas Gerais. Vai-se
realizar um antigo sonho de se ter aqui um hospital, de diversas
especialidades, o qual ficou, parece-me que por mais de duas
décadas, como um elefante branco. Refiro-me a um prédio inacabado,
fruto de dinheiro público, que foi abandonado por administrações
anteriores, mas que, pela decisão, pela competência e pela
sensibilidade do Governador Aécio Neves e do Secretário de Saúde,
com o apoio decisivo desta Casa, que votou em tempo-recorde um
projeto, foi destinado à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

O governo do Estado fez a destinação desse imóvel, avaliado em
R$42.000.000,00, assim como de maior volume de recursos. O
Deputado Neider Moreira, como médico e parlamentar dedicado
especialmente às causas da saúde, sabe que o Ipsemg e o Estado de
Minas Gerais, numa parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte,
fizeram uma das maiores obras de saúde pública dos últimos tempos,
se não a maior do Estado de Minas Gerais.

Estou pontuando a participação do governo do Estado sem jamais
deixar de esclarecer que a Prefeitura de Belo Horizonte é parceira, tal
como as demais Prefeituras do Estado, cada uma em sua devida
proporção, ou seja, observado o tamanho de cada cidade, que vêm
recebendo recursos do governo do Estado. O governo federal,
obviamente, por intermédio do Ministério da Saúde, também é
parceiro nesse empreendimento. É preciso salientar que a maior
parcela do investimento é feita pelo governo do Estado de Minas
Gerais.

Não vi isso ser muito destacado, Deputado Neider Moreira. Acho
que talvez seja bom assim, ou seja, que a gente tenha, às vezes, de
se preocupar e dizer: olha, o governo de Minas - que às vezes tem
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sido acusado de fazer muita propaganda - entrega uma grande obra -
com a presença do Presidente Lula para acompanhar essa entrega -,
mas diria que às vezes, por uma questão de delicadeza ou pela
prática do cerimonial, se corre o risco de se distorcerem um pouco os
fatos. Que bom que o Presidente Lula venha e acompanhe a entrega
ou faça a entrega, se assim lhe couber, pelas regras cerimoniais, mas
não seria justo não colocar a verdade onde deve estar. É uma obra
cujo maior investimento coube ao governo de Minas, fazendo saúde
com competência e sensibilidade. Alguém poderia dizer: Belo
Horizonte recebe um grande centro de especialidades médicas.
Deputado Wander Borges, grande Prefeito e lutador, que sabe das
dificuldades de um Município em enfrentar sozinho as questões da
saúde, esse centro de especialidades médicas atenderá belo-
horizontinos e mineiros de todas as regiões e, de um modo especial,
da região central do Estado. Sabemos que aqui quase todos os
Municípios têm pactuação, regime em que o Município celebra na
hora em que define a pactuação integrada do sistema, a PPI, para
onde remeterá o paciente daquela especialidade que ele não possui.
Aqui será um centro de especialidades médicas com todas as
diversas especialidades médicas. Portanto, trata-se de um
investimento em saúde pública para toda Minas Gerais. Enquanto eu
aguardava a minha vez de me manifestar, lembrava-me das diversas
oportunidades, ao longo do primeiro mandado que exerci e agora
neste mandato, em que testemunhei, colaborei e participei ativamente
das parcerias do governo do Estado com os Municípios mineiros. Até
porque basta verificar que todos os anos as minhas emendas
parlamentares compartilham praticamente em partes iguais infra-
estrutura, área de obras e saúde pública. Todos os anos coloco uma
boa parte daquilo que me é possível indicar, como Deputado, sob a
forma de emenda ao Orçamento do Estado para atender santas
casas, Prefeituras que precisam construir um pequeno posto de
saúde. Além de representar como Deputado majoritário várias
cidades, muitas vezes somos parceiros do trabalho do Governador
Aécio Neves, com uma ambulância que é destinada em atendimento a
uma nossa solicitação. Tivemos a alegria de destinar recursos para a
construção de postos de saúde, para equipar hospitais e melhorar as
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condições das santas casas. Ao listar esses fatos me surpreendi.
Parece-me que somente neste mês foram oito convênios. São
convênios de R$30.000,00, R$40.000,00 ou R$50.000,00. Como uma
parcela significativa das minhas emendas foram para a saúde - algo
em torno de R$300.000,00 -, tivemos oportunidade de celebrar
convênios para atender, por exemplo, Santo Antônio do Amparo e
outras cidades de Minas Gerais.

Lembrava-me de que em Santo Antônio do Amparo estaremos
agora colaborando na construção de um centro especializado para o
portador de deficiência, onde funcionará também a Apae da cidade.
Isso graças à ação competente e sensível do governo Aécio Neves. O
Deputado faz uma emenda, mas cabe ao governo fazer ou não o
pagamento. Tivemos oportunidade de atender Santo Antônio do
Amparo, Araújos, Carmo da Mata, Cláudio, Santiago, onde nasci,
Conceição da Barra de Minas, Bom Sucesso, Oliveira, Ritapólis, Santo
Antônio do Monte, Perdigão, Nova Serrana, Pitangui, Leandro
Ferreira, Martinho Campos, Abaeté, Biquinhas, Paineiras, Morada
Nova, Dores do Indaiá, Pedra do Indaiá, Pimenta, Piumhi, Capitólio,
Luz, Moema, Prados e Itaguara. Foram pequenas emendas, mas
essenciais. Por exemplo, para Prados fizemos uma emenda para a
compra de um aparelho de ultra-som. Isso é fantástico para uma santa
casa. Enquanto isso, em Divinópolis, uma emenda do Deputado seria
pouco, não é mesmo, Deputado Neider Moreira? No entanto, nas
vezes em que o Governador foi a Divinópolis, ele se sensibilizou com
os problemas ali existentes e incluiu o Hospital São João de Deus no
Pro-Hosp e, com isso, fortaleceu o maior hospital filantrópico do
Centro-Oeste mineiro. Recentemente, num trabalho, além da nossa
atuação, ou seja, ao lado dos Deputados Neider Moreira, Doutor
Rinaldo, Paulo Cesar, Antônio Júlio e Inácio Franco, todos fizemos um
apelo para que os recursos para o Hospital do Câncer fossem
ampliados, e realmente foram: de R$3.000.000,00, por ano, passaram
para R$4.000.000,00, resolvendo um grave problema do Hospital do
Câncer de Divinópolis, trabalho em que tivemos a alegria de atuar
diretamente. O mesmo tratamento foi dispensado à Prefeitura de
Divinópolis, já que indicamos e o Governador acolheu a possibilidade
de repassar R$1.000.000,00 a essa Prefeitura, para melhorar o
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Cersam, o Posto de Saúde de Ermida e o pronto-socorro.
Vou terminar minha fala, Sr. Presidente, destacando que, numa

infeliz declaração, o pai do Prefeito de Divinópolis, um ex-Deputado,
por quem sempre tive respeito, apesar de termos posições muito
distintas e também práticas muito diferentes da maneira correta de se
fazer política. É um cidadão que atuou na política representando
Divinópolis, o Sr. Geraldo da Costa Pereira. Esse senhor foi a uma
rádio e me criticou pelo fato de eu ter construído o Pronto-Socorro
Municipal de Divinópolis. Pior, o seu colega, assessor do Prefeito,
disse que eu o construí intitulando como Pronto-Socorro Regional.
Fato é que parece que estão governando a Prefeitura sem ao menos
terem o trabalho de ir até o pronto-socorro, pelo menos para ver a
placa que lá coloquei, com todos os dizeres, quando o entreguei ao
povo de Divinópolis. A placa diz o seguinte: “Pronto-Socorro de
Divinópolis”. É claro que esse pronto-socorro atende a cidades
vizinhas, porque elas pactuam atendimentos com Divinópolis.
Divinópolis recebe, sim, o dinheiro de um paciente, por exemplo, de
Carmo do Cajuru ou de uma cidade vizinha, para fazer esse
atendimento. É assim que o SUS funciona, e o Deputado Neider
Moreira sabe disso. É um sistema de pactuação. É importante que se
diga que fizemos a maior obra de saúde pública daquela cidade.
Enquanto eu era Prefeito, cuidávamos, com o maior carinho, para que
todos fossem atendidos dignamente. O número de médicos que
estavam lá dentro atendendo era bem maior que o de hoje, 10 anos
depois. Deixei a Prefeitura, a cidade cresceu, mas eles não tiveram
condições de sequer manter o que fiz. Deputado Wander Borges,
deixamos 12 equipes do Saúde da Família, mas o que fizeram foi
diminuir as referidas equipes, ou seja, não implantaram mais nenhuma
nos dois mandatos que se sucederam. E, depois, vão ao rádio criticar
o trabalho do Deputado Domingos Sávio, sem, talvez, fazer uma
autocrítica sobre o porquê de se ter abandonado a saúde na minha
querida Divinópolis. Continuamos atentos e procurando empenhar-
nos. Ontem mesmo estive com a diretoria do Hospital São João de
Deus, visitando o Ipsemg e resolvendo problemas de Divinópolis.
Aliás, continuarei empenhando-me, levando recursos para a
Prefeitura, porque o povo, às vezes, não tem culpa dos erros que
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comete nas eleições. Eu também faço mea-culpa; eu também me
enganei ao achar que estava apoiando um grupo que fosse fazer um
trabalho sério, mas, infelizmente, eu, como a grande maioria do povo
de Divinópolis, me decepcionei. No entanto, o governo Aécio Neves
está dando bons exemplos de como se deve cuidar da saúde pública,
e nós haveremos de encontrar a pessoa certa para colocar em prática,
em Divinópolis, aquilo que estamos procurando fazer pelo Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
público presente, mineiros que nos vêem pela TV Assembléia,
estamos de volta à tribuna, para tratar de um assunto que tem
dominado esta Casa nos últimos 30 dias. Pelo fato de não termos
ainda nenhuma providência tomada, nenhum encaminhamento que
viesse a satisfazer os interesses da região do Norte de Minas e
nenhum encaminhamento por parte dos órgãos do governo, voltamos
à tribuna para novamente cobrar. Cobrar da Cemig, que, só no
primeiro semestre deste ano, teve um lucro de quase
R$1.000.000.000,00, mas não cumpre sua função social com nossa
região do Norte de Minas, uma das mais carentes do Estado em
termos de investimento.

O assunto refere-se aos poços artesianos: mais de 150 poços já
foram perfurados por várias entidades, entre elas o DNOCS, a
Codevasp, a Copasa, e Prefeituras da região. Esses poços já se
encontram equipados, alguns dos quais há três anos. Estão presentes
Vereadores e lideranças de Januária, inclusive o ex-Vereador
Eustáquio, do Sesc, que vieram aqui para nos cobrar. E nós
continuamos cobrando também, porque se trata de uma situação
inadmissível.

O Deputado Sargento Rodrigues está ali e conhece a situação, pois
esteve comigo em São João das Missões para uma audiência pública
na semana passada e teve a oportunidade de visitar um desses
poços, o qual, há três anos, encontra-se pronto, perfurado e equipado,
com rede de distribuição. A rede da Cemig passa a 30m do local, mas,
há três anos, a população está sem acesso à água, e a Cemig não dá
uma resposta satisfatória. Só lhe interessa vender energia para
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grandes empresas e grandes negócios, mas não cuida da questão
social, tão importante para nossa região. Pessoas carregam água na
cabeça, no lombo de animais e em carroças, com tantas dificuldades,
pois a região sofre com os efeitos da seca. De repente, chega o sonho
da água, perfura-se o poço, equipa-se, mas o sonho vira desilusão. E
não é apenas esse caso de São João das Missões, pois existem mais
6 poços em Manga na mesma situação; na reserva indígena dos
índios xacriabás, há mais 5 poços perfurados pelo DNOCS e
equipados, cuja energia a Cemig não ligou; no Município de São
Francisco, há 18 poços prontos e equipados, cuja energia a Cemig
também não ligou; em Itacambira, há 10 poços nessa mesma
situação; e por aí vai: Varzelândia, Chapada Gaúcha, Luislândia,
Urucuia, Pintópolis, Montalvânia, Matias Cardoso, Cristália,
Taiobeiras, Salinas. Enfim, a região inteira passa pelo mesmo
problema, são centenas de poços artesianos.

É inadmissível que até hoje, após 30 dias em que tocamos nesse
assunto nesta Casa, ainda não haja pronunciamento por parte das
autoridades. Depois de falarmos tanto, o jornal “O Globo” e a rede
CBN noticiaram o fato. Aí, sim, a Cemig respondeu em nota ao jornal
“O Globo”, dizendo que tomaria as providências. Isso ocorreu na
semana passada, mas até hoje as providências não foram tomadas.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa.
por trazer um assunto de absoluta relevância para o extremo Norte do
Estado. Tivemos oportunidade, atendendo a requerimento do
Deputado Paulo Cesar, juntamente com V. Exa., de realizar audiência
pública em São João das Missões, especialmente dentro da reserva
indígena dos xacriabás, onde ocorreu o assassinato do índio Avelino.
Lá, tivemos oportunidade de ouvir o Prefeito e cinco Vereadores,
todos índios, e constatamos a presença dos poços artesianos
perfurados pelo governo federal e que ainda não foram ligados. A
Cemig precisa agilizar isso, pois as famílias estão sendo castigadas.

O assunto, Deputado Paulo Guedes, deve ser considerado pela
autoridades como algo que fere a dignidade das pessoas. Imagine-se
em um sertão como aquele, em um dos vários Municípios da ponta do
extremo Norte do Estado, precisando de água potável para beber, não
para lavar a calçada ou o carro ou para ser utilizada abundantemente
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na lavoura. Não. As pessoas estão precisando de água para beber,
para dar banho nas crianças, enfim, para suprir as necessidades vitais
básicas de uma família.

Então, sendo solidários com V. Exa., queremos fazer um apelo ao
Presidente da Cemig, Dr. Djalma Morais, que é uma pessoa sensível,
para que acelere o processo. Se algum de seus assessores estiver
ouvindo a nossa fala, que a leve ao conhecimento do Presidente, que,
esperamos, terá a sensibilidade humana de reconhecer que os poços
artesianos que lá estão instalados precisam ser ligados urgentemente,
e a Cemig é fundamental nesse processo. Portanto quero
cumprimentar V. Exa., que traz à tribuna um assunto de extrema
relevância, um assunto que se refere à dignidade da pessoa humana,
especificamente daquelas pessoas que estão sofrendo no extremo
Norte do Estado. Parabenizo-o mais uma vez, dizendo que V. Exa.
pode contar conosco em seu questionamento e em sua reivindicação
de que o governo do Estado sensibilize-se e faça com que realmente
chegue um pouco mais de dignidade àquelas famílias do nosso Norte
de Minas Gerais. Muito obrigado, e parabéns a V. Exa.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues, que teve a oportunidade de estar conosco e vivenciar a
realidade daquela região e a tristeza do pessoal por não poder contar
com a água em casa, sabendo que o seu poço já está pronto,
perfurado e equipado há muito tempo.

Mas ainda gostaríamos de tocar em outro assunto, Presidente.
Agora, à tarde, a bancada federal mineira e a bancada do Norte nesta
Casa serão recebidas pelo Ministro Alfredo Nascimento. Vamos
aguardar, mas me parece que, ainda hoje, sairá o anúncio da licitação
da BR-135, no trecho que vai de Curvelo a Montes Claros, para a
restauração dessa BR. É uma obra de fundamental importância para o
desenvolvimento do Estado, do País e da região.

Também estamos aguardando - e ainda hoje devemos ter algum
pronunciamento oficial do Ministro - uma posição do DNIT sobre a
ordem de serviço no trecho que vai de Itacarambi, Manga,
Montalvânia até Cocos, na Bahia. Essa também é uma obra de
fundamental importância para a nossa região e para a microrregião de
Januária, Manga e Montalvânia, que vai ligar o Estado de Minas
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Gerais ao Porto do Itaqui, no Maranhão, que pode ajudar a desafogar
o trânsito da Rio-Bahia e que, sem sombra de dúvidas, é a maior
reivindicação de toda aquela região do Estado. A reivindicação
número um de Januária, Manga, Montalvânia, Itacarambi e São João
das Missões é a conclusão dessa obra, que, com certeza, será o
marco inicial do desenvolvimento da nossa região.

E ainda gostaria de fazer um chamado: nos dias 21 e 22 deste mês,
será realizado aqui, na Assembléia Legislativa, um ciclo de debates
sobre o Rio São Francisco. Lembro que vivemos o momento mais
triste da história desse rio, com a contaminação das algas,
proveniente da falta de tratamento do esgoto de Belo Horizonte e da
Região Metropolitana, que cai no Rio das Velhas, que, por sua vez,
cai no Rio São Francisco. Isso está trazendo um tormento para a
população ribeirinha. O povo de Januária, Itacarambi, Manga, Matias
Cardoso, Pedras de Maria da Cruz, São Romão, Ponto Chique e
Pirapora pede providências urgentes, e esse ciclo de debate será a
oportunidade para esta Casa acompanhar de perto o que realmente
está acontecendo com o nosso rio. É uma situação de tristeza, em
que pescadores, barranqueiros, ilheiros e toda a população estão
proibidos de consumir a água, de pescar e de tomar banho. Proibir o
ribeirinho de pescar, de tomar banho e de beber da água do rio é o
mesmo que apunhalá-lo. Isso não pode acontecer.

Para esse ciclo de debates, deixo aqui um convite. Olhei a sua pauta
e percebi que nenhuma autoridade da Copasa foi convidada a
participar desse evento. Acreditamos que o Presidente da Copasa
deve ser convocado também a prestar esclarecimentos e enriquecer o
ciclo de debates, da mesma forma como está sendo convidado o
Ministro da Integração Nacional. Espero que o Presidente da Copasa
venha, pois esse tema é urgente e importante. A população daquela
região, dos Municípios do Norte de Minas, do Vale do São Francisco,
o povo ribeirinho quer uma explicação, uma cobrança, uma atitude da
Copasa, do governo, dos órgãos ambientais que se calaram, do Igam,
que sabe muito bem multar as pessoas do Norte de Minas - índios,
trabalhadores rurais e pequenos agricultores -, como o fez na semana
passada, em São João das Missões e em Matias Cardoso. Nessa
hora, não têm dó nem piedade de ninguém, mas se calam diante do
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maior crime ambiental que está acontecendo com o Rio São Francisco
no nosso Estado, prejudicando milhares de pessoas. E esses órgãos
continuam calados, ninguém se pronunciou, ninguém fez nada. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

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 1.446 e 1.447/2007, 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
Política Agropecuária - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em
6/11/2007, do Requerimento nº 1.382/2007, da Comissão de Turismo;
de Cultura - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em 6/11/2007, do
Projeto de Lei nº 1.624/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, e dos
Requerimentos nºs 1.380/2007, da Deputada Gláucia Brandão, e
1.392/2007, do Deputado Jayro Lessa; e de Administração Pública -
aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 7/11/2007, do Requerimento
nº 1.389/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-
se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Leonardo Moreira (25), solicitando a
retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 427, 428, 432, 443, 479,
480, 481, 483, 484, 485, 489, 490, 491, 493, 494, 497, 498, 499, 500,
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501, 502, 537, 848, 1.317 e 1.327/2007 (Arquivem-se os projetos.); e,
nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 47/2003.

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 n° 29/2007, do Governador do Estado, q ue altera a Lei
Complementar nº 65, de 16/1/2003, e dá outras providências; e 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 (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Educação,

solicitando ao Conselho de Curadores da Fundação Mineira de
Educação e Cultura cópia do relatório da auditoria realizada na Fumec
pela empresa Ernest & Young. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando
informações ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte sobre a possível
implantação de um albergue municipal nas proximidades da Escola
Estadual Silviano Brandão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando ao Presidente
da Telemar a instalação de telefones públicos nas comunidades rurais
e distritos do Município de Montes Claros. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno 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.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, público presente. Retorno
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à tribuna para mencionar a importante visita que o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva faz novamente a este Estado. Esse que tem sido
um dos Presidentes mais carinhosos com o nosso Estado, com uma
presença marcante, visitando sempre a nossa querida Minas Gerais.
Sempre que vem à Minas, traz boas notícias ao povo mineiro. Dessa
feita, o Presidente vem para uma missão dupla: a primeira, para a
inauguração de projeto do Cardiominas, que, sem dúvida nenhuma, é
a referência maior de como se deve governar, ou seja, em parceria,
respeitando as divergências políticas e não deixando que elas
interfiram na administração.

A reconstrução do Cardiominas, sem dúvida alguma, teve a
contribuição fundamental do Presidente Lula, do Prefeito Fernando
Pimentel, que teve uma posição firme em favor da reinauguração
daquele espaço, aliás uma contribuição fundamental do Deputado
desta Casa Roberto Carvalho, mentor importante da reconstrução do
Cardiominas. Neste exato momento, o Presidente Lula está no
Cardiominas fazendo a sua reinauguração, aliás com a presença de
vários parlamentares desta Casa, como os da Bancada do PT.
Infelizmente o PCdoB não pôde estar lá, mas, mais tarde, estarei com
ele, na sua segunda agenda em Minas, que ocorrerá às 17 horas, no
Palácio da Liberdade, onde abrirá o ‘Fórum de Cultura em Minas
Gerais’, a ser realizado nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de novembro e que
marca Minas Gerais como principal palco da cultural do País. Isso é o
que chamamos de Teia, o maior encontro da diversidade cultural no
Brasil, e reunirá mais de 700 Pontos de Cultura participantes do
Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania Cultura Viva,
do Ministério da Cultura do governo Lula. Os Pontos de Cultura são
espaços em que o povo participa da produção cultural, e temos 700
deles em todo o Brasil. Em Minas Gerais são 53. Eles contam com o
apoio do Ministério da Cultura, e cada um deles recebe um
investimento médio de R$90.000,00 por ano. Até 2010, temos a meta
de atingir mais de 20 mil pontos espalhados por todo o Brasil, com a
previsão de investimento por parte do Ministério da Cultura de
R$4.700.000.000,00. Sem dúvida esse é um dos programas mais
importantes em curso no País hoje, para valer aquela máxima: “A
gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte”.
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A proposta de um encontro presencial dos Pontos de Cultura, que se
realiza pela segunda vez - e desta feita aqui em Belo Horizonte, no
Palácio das Artes -, corresponde aos esforços do Ministério da Cultura
de construir de forma sistematizada, organizada e democrática uma
política pública de cultura para o País, respaldada e orientada pelo
plano e pelo sistema nacional de cultura. Este ano o tema será
‘Cultura e educação’. Antônio Gramsci, no volume 2 de seus
‘Cadernos do Cárcere’, fala em uma educação unitária, que forme os
indivíduos plenamente em suas capacidades intelectuais para,
posteriormente, inseri-los nas técnicas e nas habilidades industriais.
Dessa forma, é possível que se formem cidadãos capazes de pensar,
estudar, dirigir a sociedade ou controlar quem a dirige. Portanto,
pensar em uma formação ampla que mude os padrões de
comportamento dos indivíduos e os torne capazes de influir nas
decisões e rumos da sociedade é o contraponto fundamental para a
construção de um mundo novo. É fundamental pensarmos em uma
educação que torne os indivíduos capazes de entender e influenciar
na condução da sociedade em sua totalidade; indivíduos capazes de
transitar pelos múltiplos mundos que formam a sociedade, trazendo
para o âmbito da educação as tradições orais, as culturas populares e
suas diversas formas de conhecer o mundo, transmitindo seu
conhecimento, presente na grande maioria dos Pontos de Cultura -
essa é uma filosofia dos Pontos de Cultura do Ministério da Cultura.
Somente a cultura é capaz de promover a educação a um patamar de
integração real entre os diversos saberes que compõem a sociedade,
as diversas tradições, os muitos modos de apreender o mundo.
Assim, tirar o aprendizado da fôrma em que o colocaram é casar as
necessidades de técnicas e de profissionalização com a oralidade,
com a valorização das tradições subalternas, com as expressões
culturais não hegemônicas. Formar para uma nova ética. Construir,
como no pensamento de Mílton Santos, a partir de baixo, novos
pactos, novas relações, novas globalizações. E que sejam feitas do
nosso jeito: multiplicando o humano e disseminando a pluralidade
mestiça que nos é peculiar. Para isso nos somamos aos Pontos de
Cultura de todo o Brasil na construção do ‘Fórum Nacional dos Pontos
de Cultura’ como instrumento de mobilização, articulação e luta
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política dessa rede social e cultural que se consolida em torno dos
Pontos de Cultura. O governo federal, por meio do programa Cultura
Viva, provocou a sociedade civil a se empoderar do processo político-
cultural, criando instrumentos de fortalecimento da ação cultural na
base da sociedade, garantindo acesso aos meios de produção a
grupos que historicamente estiveram à margem da distribuição de
recursos públicos.

O programa Cultura Viva é apenas o começo do caminho para os
Pontos de Cultura, que, a partir dos conceitos de autonomia,
protagonismo, empoderamento e gestão compartilhada entre Estado e
sociedade, se afirmam como uma nova possibilidade de organização
da sociedade em torno da prática e da criação cultural e artística. Para
isso é fundamental que os Pontos de Cultura se afirmem diante da
sociedade brasileira como atores políticos no rumo da transformação
social.

Quero desejar a todos os participantes dos Pontos de Cultura de
todo o Brasil que sejam bem-vindos às montanhas de Minas.
Aproveito, mais uma vez, para parabenizar o Ministério da Cultura
pelo importante trabalho que vem desempenhando, especialmente o
nosso querido Ministro Gilberto Gil, que representa a grande
diversidade brasileira na produção cultural, intelectual, artística e
musical, e que vem desempenhando um brilhante trabalho à frente
desse Ministério.

Hoje, a partir das 17 horas, com a presença do Presidente Lula, no
Palácio da Artes, haverá a condecoração do mérito cultural, com a
medalha de honra ao mérito. Todos aqueles que queiram participar do
evento, chamado Teia, que é o encontro de Pontos de Cultura de todo
o Brasil, estão convidados. Convido também todo o povo mineiro,
todos os produtores culturais e todos os amantes da cultura.
Participem desse evento, que ocorrerá nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de
novembro. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas a qualquer
momento e estão abertas para o povo, para toda a sociedade, basta
comparecer ao Palácio das Artes, onde teremos a oportunidade de
assistir à produção cultural de diversos lugares do País - Norte,
Nordeste, Sul, Centro-Oeste -, das várias produções culturais de
diversas matizes e etnias do nosso povo. Também teremos a
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oportunidade de assistir a “shows” de grandes artistas brasileiros. Por
exemplo, contaremos com a presença do nosso querido Martinho da
Vila, do Fagner, do Alceu Valença, do grande poeta nordestino Ariano
Suassuna e de outros intelectuais e artistas que participarão do fórum.
Convido a todos que estão nos ouvindo nesta oportunidade a
participar desse maravilhoso encontro, como também os jornalistas
que se encontram na tribuna. Trata-se de um evento que merece, sem
dúvida, ser valorizado.

Mais uma vez, quero parabenizar o nosso querido Presidente Lula,
que tem feito uma administração de grande exemplo, tem feito uma
grande demonstração de como se deve governar o País, procurando
olhar para todos os cantos, para todas as necessidades, dando
prioridades, invertendo prioridades e, acima de tudo, fazendo com que
haja uma integração do Brasil, que é multifacetado na sua produção
cultural e que nunca teve vez. O eixo Rio-São Paulo sempre foi mais
valorizado, mas agora não, pois toda a produção cultural está sendo
valorizada.

Agradeço a visita do Presidente Lula e convido todos a participarem
do fórum dos Pontos de Cultura do Brasil, no Palácio das Artes. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
a discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.630/2007,
uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 8, às 14
horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/10/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
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(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
17.860; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa
- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - 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 -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h12min, a lista

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado 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.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do 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. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o
veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - O Veto à Proposição de Lei nº 17.860
tem alguma razão de ser. No nosso Estado, há algumas coisas que
são muito importantes. Essa preocupação de dar nome a viaduto é
realmente muito menor que a que devemos ter. Por exemplo, hoje
lemos, no jornal “Edição do Brasil”, uma notícia que muito preocupa
todos nós, que lidamos com política, especialmente os parlamentares
que, a partir do próximo ano, precisam discutir com suas bases a
reformulação e a mudança referente aos Prefeitos e aos Vereadores
em cada Município.

Em Ipatinga, um Promotor de Justiça convocou a imprensa para
assinar um termo de ajustamento de conduta - TAC -, para proibir que
o retrato dos atuais Prefeitos, candidatos à reeleição, apareça nos
jornais e que se fale em candidatura. Não queria falar sobre esse
assunto, Sr. Presidente. Todavia, como podemos discutir os assuntos
na Assembléia, temos essa liberdade. Essa questão reporta-me à
minha Teófilo Otôni, onde uma Promotora de Justiça intimou um jornal
e, ao mesmo tempo, três pessoas que o referido veículo de
comunicação expôs como prováveis candidatos a Prefeito em nossa
terra.

Hoje, ao discutirmos, em alto nível, com alguns colegas essa
situação, vislumbramos uma grande preocupação que todos devemos
ter frente à orquestração do Ministério Público Federal com os
Ministérios Públicos Estaduais, com o intuito de estabelecer um poder
paralelo neste país, ou seja, de criar o quarto poder, tomando até o
lugar da imprensa. Isso nos preocupa, Sr. Presidente, num momento
em que, com absoluta convicção, sabemos que o próprio Ministério
Público de Minas Gerais já está se adaptando aos 19 itens que
propusemos na lei que o reestruturava. Aliás, três itens já foram
anunciados pelo próprio Dr. Jarbas, Procurador-Geral, e outros estão
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sendo postos como resoluções internas do Ministério Público.
Indago-me se vale a pena continuarmos discutindo sobre o que é

mais importante: a opinião pública ou a opinião publicada. Se for a
opinião pública, já começaremos a trabalhar para o terceiro mandato
do Presidente Lula; se for a publicada, trata-se de uma aberração para
o sistema democrático.

Algumas coisas interessantes acontecem quando um Promotor de
Primeira Instância entra na Justiça para impedir uma licitação do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. São algumas coisas estranhas
que acontecem. Temos de pedir ao Dr. Jarbas, Chefe do Ministério
Público de Minas Gerais, que acelere a introdução das mudanças
nesse órgão. Para quê? Para servir de exemplo para o Brasil.

É um momento muito preocupante para a vida nacional. Quem não
viveu antes e durante a ditadura não sabe o risco que é calar a voz do
Parlamento, não sabe o perigo que é não deixar os parlamentares
falar sobre os mais diversos assuntos.

Outro dia, estivemos com o Deputado Lafayette de Andrada fazendo
um debate na Faculdade de Direito Milton Campos. Quando eu disse
que temos um salário bem menor que o dos Promotores de Justiça, os
estudantes riram. Imediatamente, distribuí cópia do meu contracheque
e pedi que o Promotor de Justiça e o Procurador Adjunto, que lá
estavam, apresentassem os seus, para que pudéssemos avaliar
quem, efetivamente, ganha mais. Não me preocupo se ganho menos
nem se os membros do Ministério Público ganham mais. O que me
preocupa é a opinião publicada, segundo a qual o Deputado vive num
mar de rosas, não tem problemas, está cheio de dinheiro. O que me
preocupa é o fato de as pessoas procurarem o Deputado, quando ele
anda nas ruas, como se fosse a casa da moeda, pedindo-lhe dinheiro
para tudo. Isso é o que me preocupa. Será que esse é o tipo de
democracia que queremos alimentar, levando à população a ilusão de
que todo político é corrupto, ladrão e, por isso, é rico? Será que é isso
o que queremos neste país? Ou devemos, Sr. Presidente, buscar uma
nova conformidade?

Uma coisa tem-me dado certo alento, certa alegria, no interior, por
onde ando. Aliás, sinto uma alegria muito grande, pois o Parlamento
Jovem da Assembléia mudou a forma de pensar de muitos meninos,
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rapazes e moças. Eles vieram aqui, conheceram a Assembléia,
trabalharam como se Deputados fossem e escutaram os nossos
técnicos. Considero isso importante. Estivemos hoje com o Deputado
Adalclever Lopes, com a Bancada do PMDB, comentando tal questão,
com o nosso Governador e com o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente da Assembléia. Comentávamos a necessidade de se
estender o Parlamento Jovem não apenas no âmbito de Belo
Horizonte, trazendo pessoas do interior para a Capital, mas também,
como Poder que somos, devemos nos estruturar e levá-lo pelo menos
às cidades-pólo do Estado, para mostrar como funciona a Assembléia.
Muita gente tem a ilusão de que a Assembléia funciona só aqui, neste
Plenário. Não sabem quantos técnicos trabalham conosco nas
comissões temáticas, nas comissões técnicas, nem quantas horas por
dia discutimos os problemas. Não sabem quantas horas gastamos em
discussões, quantas horas permanecemos debruçados sobre artigos,
parágrafos, códigos e constituições para tentarmos argamassar um
novo substrato legal para o nosso Estado. Eles não sabem quantas
horas por dia ficamos ligados, no ar. Além disso, na sexta-feira, todos
os parlamentares saem correndo para visitar suas bases, reunir-se
nos sindicatos, nas associações e nas comunidades rurais, para
conversar com seus correligionários, participar de solenidades e
debates públicos no interior, como sempre participamos. Eles não
levam em conta a nossa atividade.

Ademais, não consideram, Sr. Presidente, em nenhum momento,
que existe um aparato por trás de cada Promotor de Justiça, pago por
nós, pelo contribuinte. Há, por trás de cada Promotor, dezenas e
dezenas de pessoas que eles contratam e que trabalham com eles.
Criticam e comentam a respeito do número de funcionários que
trabalham para os Deputados, mas ninguém se pergunta quanto custa
o carro em que o Promotor anda, comprado com o dinheiro do povo;
preocupam-se apenas com o tipo, com o carro-modelo em que o
Deputado anda.

Ninguém se preocupa, em nenhum instante, em mostrar quanto se
gasta para que um Juiz exerça a sua função, ou seja, quanto se gasta
com funcionários, qual a estrutura, quantos gabinetes, quantas
cadeiras, quanto de aluguel, quanto de luz, quando de água, quanto
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de telefone.
Ninguém se preocupa em saber o mesmo também do Promotor de

Justiça, em saber quanto se gasta para se manter o Ministério
Público, que é um órgão, não é um Poder. Ninguém se preocupa, Sr.
Presidente, em verificar o desgaste mental de um Deputado; a
canseira que é andar pelas estradas de todo o Estado, buscando, na
origem, saber quais são os problemas do nosso povo. Pipocou a crise
do leite, e dezenas de Deputados já correram para Passos e Uberaba,
para saber o que estava acontecendo, para trabalhar. Pipocou a crise
em Ponte Nova, e uma porção de Deputados vai para lá. As pessoas
não avaliam quanto custa o deslocamento de um Deputado; quanto
custa em termos de desgaste físico, de tempo e, sobretudo, de
preocupação da sua família. E o Deputado não fica parado em uma
comarca. Ele anda por todo o Estado; no mínimo, por sua região. É
convidado, como fui, por diversas vezes, a ir a várias partes do
Estado, e não apenas na minha região, para fazer o trabalho
parlamentar, o trabalho político.

Falam mal do Poder Legislativo, mas se esquecem de fazer as
contas de quanto custa o aparato para a sustentação dos membros
dos outros Poderes. Como a nossa vida é aberta, as nossas portas
estão escancaradas e os nossos gabinetes são freqüentados por
dezenas ou mesmo centenas de pessoas por dia, todos sabem o que
fazemos, onde estamos, para onde vamos; todos conhecem a nossa
atividade. Mas, lamentavelmente, a opinião publicada cisma em
denegrir a reputação do representante do povo. Só não enxergam um
detalhe importante: não vislumbram que podem destruir alguns dos
parlamentares desta legislatura, mas haverá 77 outros, eleitos na
próxima legislatura.

O erro é do parlamento? Não. O erro é da falta de cultura política
deste país, da falta de espírito cívico de grande parte da população.
Se formos às ruas de Belo Horizonte, veremos que, de cada 10
pessoas, 8 não se lembram em qual Deputado votaram - isso é até
um desafio. Isso aqui, em nossa Capital, onde está a sede da
imprensa mineira, onde pululam os jornalistas que carregam essas
informações; aqui é terra de ninguém. Mas vá lá no nosso interior
bravo, que todos se lembram em quem votaram. O interior é mais
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politizado do que a Capital, muito mais politizado do que a Capital.
Todos conhecem as lideranças regionais; todos sabem que trabalham
e muito. Por isso é que houve esse grande volume de reeleições aqui,
na Assembléia Legislativa.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Querido Deputado
Getúlio Neiva, eu que sou belo-horizontino, nascido na Rua Letícia,
três ruas abaixo da Rua Jacuí, que discutimos nesse projeto e nesse
Veto à Proposição no 17.860, posso dizer, Deputados Getúlio Neiva e
Arlen Santiago, como já disse ao meus queridos Prefeito Sebastião
Quintão, de Ipatinga, e Deputado Federal Leonardo Quintão, que hoje
pleiteia colocar o seu nome à disposição desta cidade, em que tanta
coisa ainda precisa ser feita, que o maior problema de Belo Horizonte,
como diz uma música do Gonzaguinha, é que “um homem se humilha
se castram seu sonho, seu sonho é sua vida e sua vida é trabalho”.
Então o precisamos fazer é gerar trabalho, emprego; ter a coragem de
olhar Belo Horizonte com outros olhos - olhar para o centro da cidade.
Não é só modificar uma rua ou outra. O governador tem total razão no
veto, quando diz que o precisa mudar são as pessoas, não os nomes.

Concordamos com o veto porque, em Belo Horizonte, precisamos
ter coragem. O filósofo Henri-Frédéric Amiel dizia que, no centro da
vida psicológica do homem, não está um sentimento além do medo.
Sempre, na vida psicológica do homem, está o medo. E que algumas
pessoas e instituições ficam à margem do sucesso porque não
tiveram coragem. O que precisamos fazer, em Belo Horizonte, é ter a
coragem de modificar as pessoas. Precisamos de novas propostas, e
não apenas de mudança de nomes. Precisamos da mudança do povo
de Belo Horizonte. Falo como belo-horizontino, nascido perto da rua
Jacuí, no local em que mudamos a proposta do nome. Deputado,
tenho a certeza de que, como V. Exa. leva propostas a Teófilo Otôni e
nós levamos a Caratinga, Ipatinga, precisamos levar uma proposta
diferente para Belo Horizonte. Não basta mudar o nome. É preciso
mudar a vida das pessoas. Isso é o que o Presidente Lula e todos nós
temos feito. Obrigado, Deputado Getúlio Neiva. Estou certo de que o
veto está de acordo com a nossa linha de pensamento.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Adalclever Lopes, a
quem conheço desde Campo Belo. Aliás, conheci o Deputado bem
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antes, quando era ascensorista do Edifício JK, grande parte dos
nossos companheiros não sabem disso. Ele começou a trabalhar com
9, 10 anos de idade. Temos criticado a lei de proteção à criança e ao
adolescente, que não deixa que os meninos aprendem a trabalhar.
Com isso, estamos formando uma geração de pessoas que não
querem saber de nada; que, quando a coisa aperta, partem para
traficar droga, o que é mais fácil, pois ganham mais dinheiro mais
depressa. A lei de proteção é uma excrescência que precisamos
debater com vigor na Assembléia. Chega dessa falsidade. Sou do
tempo em que se levava surra com varinha de marmelo. E foi bom
demais para mim. Se não tivesse levado umas surras do meu pai, não
estaria aqui, hoje. Atualmente, se encostamos em um menino, o pau
quebra. O pai vai para a cadeia. No parlamento, onde temos liberdade
e autonomia para falar, temos que falar desses assuntos polêmicos.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado Getúlio
Neiva, V. Exa. levanta temas variados dos mais importantes. Na
semana passada, tivemos a oportunidade de debater com a Deputada
Ana Maria Resende sobre o seguinte: o que está faltando no
parlamento é a coragem da discussão, termos posicionamento. V.
Exa. levanta a questão do menor, que deve ser revista o mais rápido
possível. O Estatuto precisa passar por uma revisão. Há oito anos,
levantei essa questão. Trabalho nunca desencaminhou ninguém. O
que desencaminha são drogas, falta de emprego e falta de opção. Há
os que defendem o início do trabalho para depois dos 19, 20 anos. Aí
já aprenderam a ficar à toa. Acham melhor ficar à toa do que
trabalhar. Nossa geração começou a trabalhar com 9, 10 anos, até por
sobrevivência das famílias, que eram numerosas. A maioria dos que
trabalharam viraram homens e não foram para o tráfico. Deputada
Ana Maria Resende, a coisa é tão absurda que ontem escutei uma
notícia de que o pai ajudava a filha de 16 anos a traficar. Ele fazia a
entrega das drogas. Há oito anos, quase me bateram, mas alertei que
o tráfico usaria essa mão-de-obra barata e desprotegida; quando
acordássemos, o tráfego já teria tomado conta dessa meninada,
desses adolescentes. É um absurdo. O pai entrega a droga e diz que
a filha trafica porque tem de comprar roupa no final do ano. E ele diz
que não sabia da legislação. Como não sabia? É certo que ele está
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orientado pelos traficantes, pessoas que jogam uma criança de 16
anos no tráfico. Estamos de braços cruzados, como se nada estivesse
acontecendo. O povo está apático, nós estamos apáticos. Quando
você quer discutir a questão da criança e do adolescente, vêm
aquelas pessoas que nem filhos têm - e estas, geralmente, são as que
mais defendem o Estatuto da Criança, não sabendo o que é ser pai ou
mãe - e querem discutir a educação, como se só a escola fosse
melhor. Hoje, com essa facilitação que demos às crianças, Deputado
Getúlio Neiva, o que acontece? Você não pode mais chamar a
atenção da criança na escola nem chamar a criança e dizer que ela
está com um comportamento equivocado. Você tem de chamar o pai;
com isto, as drogas estão dentro das escolas, porque também as
Diretoras não têm mais como agir. Elas estão hoje à mercê do
Estatuto da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares, que
não olham o que acontece fora da escola ou depois que a criança ou
o adolescente vai para casa. Elas não podem agir. Então o que
acontece? Todos assistem a isso, e ninguém quer tomar providência
ou discutir, é o que V. Exa. diz.

Há alguns temas para os quais devemos ter coragem. O ECA deve
ser revisto, porque não podemos mais continuar da forma em que
estamos, com crianças de 12, 13, 14 ou 15 anos na bandidagem e no
tráfico. Isso ocorre às vezes até por inocência ou pela ilusão da vida,
naquela suposição de que, se ela cometer aquele crime, não terá
nenhuma penalidade. Ela entra e não sabe como sai, porque o crime
tem porta de entrada, mas não de saída. Então há a questão da
criança e do adolescente e a participação da criança nas escolas. As
Diretoras precisam ter mais autonomia, não podem ficar tolhidas na
sua condição de educadoras, do jeito que estão. Hoje o aluno manda
muito mais na escola que a própria professora, que, no nosso tempo,
era a pessoa mais importante da escola e comunidade. Hoje não é
assim, e elas estão lá sem poder agir. Então, Deputado Getúlio Neiva,
penso que devemos ter coragem de enfrentar esse tema, e V. Exa.
está de parabéns por abordá-lo. Vamos levantar e discutir, mesmo
que, às vezes, as nossas discussões não sejam ouvidas. Em alguma
hora, alguém estará ouvindo e começará a alertar que precisamos
mudar, e precisamos mudar mesmo. Temos coragem de tocar e
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mudar o rumo deste Brasil. Hoje vivemos de muita hipocrisia. Hoje a
mentira, a falsidade é muito mais importante que a própria verdade.
Hoje jogar para a imprensa e a opinião pública é mais importante que
enfrentar a realidade. Então, quanto à questão do adolescente,
precisamos ter coragem de rediscutir o nosso papel, como pai, o do
ECA e o do Conselho Tutelar, que, na verdade, virou um
empreguismo terrível. Até agora não vi nenhum benefício para
direcionar essas crianças para o trabalho e para serem cidadãos
neste Brasil, o que é tão difícil. Mas temos a certeza de que as coisas
mudarão, com a coragem de V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte do nobre colega
Deputado Antônio Júlio e reconsidero o que disse no início. Na
verdade, comecei a falar sobre a atuação do Ministério Público, que
usa o ECA de uma forma completamente equivocada, com o rigor
mais absoluto da letra fria da lei e sem olhar as questões sociais, as
condicionantes familiares e a necessidade de uma certa dureza. Ainda
noutro dia, comemorando aqui, junto aos companheiros, a loucura do
Che Guevara, que tentou transformar o mundo, lembrava sua frase:
“Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás”. Os Promotores
também deveriam agir assim: serem duros, mas com ternura.
Olhemos como funcionam a família e o bairro carente onde reside o
menor. Aqui, nesse viaduto, que interpretamos de maneira
completamente diferenciada o projeto de lei, quantos vão morar
debaixo dele? A nossa preocupação, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é com o momento atual que vivemos. A Assembléia precisa se
reafirmar, encontrar as fórmulas de debater as questões mais
profundas da nossa sociedade e tentar mostrar como deve ser a
posição dos Poderes instituídos, Legislativo, Executivo e Judiciário, e
onde se enquadra o Ministério Público com essas mudanças que
precisam ser feitas. Estamos aqui para cumprimentar o Dr. Jarbas
Soares pelas três mudanças que já anunciou e por outras que - estou
sabendo - anunciará nos próximos dias, na direção do projeto de lei
que aprovamos nesta Casa. Este projeto que estamos debatendo
hoje, certamente, terá o nosso apoio para o seu veto. Mas não
podemos deixar, quando pudermos, de aproveitar a oportunidade, Sr.
Presidente, para tentar verificar o que está acontecendo. No ano que
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vem, todos nós estaremos envolvidos com a eleição de Prefeitos e
Vereadores. Mas vimos o TSE apresentar, nesta semana, uma
definição antecipada, sem lei que a ampare, que diz que não será
permitido registro de candidatura de alguém que tenha sido
denunciado por qualquer tipo de crime. Ora, se não quero que
determinado cidadão seja candidato, basta eu chegar ao meio da rua,
dar uma porrada nele, receber dele outra, entrar numa delegacia de
polícia, fazer exame de corpo de delito, fazer a denúncia e - pronto -
cancelar a candidatura do cidadão. Para onde este país está indo?
Para onde este país está sendo levado? Que tipo de raciocínio leva as
pessoas a escamotear, a falsear, a falsificar a sua própria função
pública no sentido de tentar demonstrar poder? Todos sabemos que,
quando queremos conhecer um homem direito, basta lhe darmos
poder: se for um bom sujeito, ele o exercerá bem; se for mal sujeito,
ele se embananará todo. E vemos muita gente, em várias posições de
mando, de comando, fazer bobagem porque não estava preparada
para o poder. Aqui, nesta Casa, temos de usar o máximo do nosso
tempo para levantar as questões mais relevantes. Na segunda-feira,
realizamos aqui um debate importantíssimo sobre álcool. Permeados
nesse discurso a respeito do Proálcool, apareceu um pessoal da
Fetaemg indagando-nos a respeito do Bolsa-Família e da agricultura
familiar, querendo saber qual é a posição dos Deputados que fazem
parte da Comissão. A nossa posição é muito clara, muito bem
definida: consideramos que Bolsa-Família é esmola; que o suporte
para as famílias pobres deveria ser muito maior que o que é dado. É
mixaria esse negócio de R$75,00, de R$90,00. Tinha de ser dado
muito mais. Se o governo permitiu que pessoas saíssem do campo, se
permitiu que o homem do campo fosse afugentado e levado para a
cidade, deve protegê-lo cá, na cidade. O governo tem que ser
responsável pela manutenção dessas pessoas, sim. Fala-se da falta
de divulgação da agricultura familiar, mas - puxa vida! - o que mais se
faz hoje é divulgar agricultura familiar. O que não se faz é ajudar
agricultura familiar, mas é preciso ajudá-la, porque, na verdade, se
esse pessoal que ainda resiste e insiste em morar no campo com as
suas famílias vier para a cidade, não terá o que fazer porque só sabe
capinar, arar terra, colher fruto. Outro tema que abordamos de forma
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clara é que, se queremos estabelecer um critério para este país
maravilhoso aproveitar bem...

O Sr. Presidente - Gostaria de solicitar ao Deputado Getúlio Neiva
que se atenha à discussão do Veto à Proposição de Lei n° 17.860.

O Deputado Getúlio Neiva - Tenho certeza de que V. Exa. não quer
vetar a minha palavra. Já manifestamos a nossa posição favorável ao
veto. Aliás, gostaria de indagar a V. Exa. se temos número para votá-
lo. Acho que não. Então podemos aproveitar o tempo para discutir
assuntos sobremaneira importantes para o nosso Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Mas, Sr. Presidente, levando em

consideração a interferência de V. Exa. e a admiração pessoal que lhe
temos, pela sua competência e, sobretudo, pela sua grandeza de trato
e poder político, pedimos-lhe que possamos continuar a discussão em
outro dia, a fim de ganhar tempo, e que se encerre a reunião por falta
de número regimental.

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 31, às 9 horas 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.

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

1.653/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Fundação Cultural e Comunitária
Caiapó, com sede no Município de Patrocínio.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem
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agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.653/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação Cultural e Comunitária Caiapó, com sede no Município de
Patrocínio, que tem por finalidade a manutenção de comunicações
livres comunitárias e as iniciativas que visem à divulgação da cultura
popular, bem como atividades sociais e esportivas, buscando efetivar
parcerias com outras entidades semelhantes e com o poder público.

Além disso, realiza serviços de assistência social e combate a fome
e a pobreza, realizando campanhas periódicas de arrecadação de
alimentos, com a participação da comunidade.

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

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

1.653/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.671/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Academia Rio-Pombense de
Ciências, Letras e Artes, com sede no Município de Rio Pomba.

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 1.671/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Academia Rio-Pombense de Ciências, Letras e Artes, que tem por
objetivo congregar intelectuais de Rio Pomba, buscando ampliar e
disseminar a cultura local e regional, assim contribuindo para o
desenvolvimento do conhecimento no Município e em Minas Gerais.
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Perseguindo seus propósitos, realiza debates, palestras, simpósios
e outros eventos que provocam o encontro do público com a filosofia,
ciências e artes. Promove concursos literários e científicos em âmbito
local ou nacional. Luta pela defesa dos direitos autorais e pela
aquisição de acervos culturais diversos. Protege os direitos autorais e
patrimoniais de seus associados, que representa perante outras
organizações empenhadas na divulgação da cultura.

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

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

1.671/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2007.
Rosângela Reis, relatora.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 118/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 3.182/2006,
“dispõe sobre a celebração de parcerias entre o poder público e
entidades e organizações de assistência social, para a execução de
ações no âmbito da política de assistência social”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre a celebração de convênios

entre o Poder Executivo e entidades e organizações de assistência
social visando à execução de ações nesse campo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto vem em momento
particularmente importante para a política de assistência social no
Estado, uma vez que, em 15/7/2005, o Conselho Nacional de
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Assistência Social - CNAS -, por meio da Resolução no 130, aprovou a
Norma Operacional Básica da Assistência Social - Nob/Suas -, que
consagra os eixos estruturantes para a realização do pacto a ser
efetivado entre os três entes da Federação e as instâncias de
articulação, pactuação e deliberação, visando à implementação e
consolidação do Sistema Único de Assistência Social - Suas - no
Brasil.

Conforme se depreende da análise da proposição, percebe-se a
pretensão de traçar diretrizes e estabelecer parâmetros gerais para a
celebração dos referidos convênios no Estado. A esse respeito, faz-se
necessário tecer algumas considerações, nos limites da competência
desta Comissão.

A Constituição da República, no título que trata da ordem social,
dedicou todo um capítulo à seguridade social, disciplinando a matéria
nos arts. 194 a 204. Nos termos do primeiro, “a seguridade social
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Note-se que a
assistência social integra o tripé da seguridade social, que foi
constitucionalmente subdividida em normas sobre a saúde, a
previdência e a assistência social.

A competência para legislar sobre seguridade social é privativa da
União, nos termos do art. 22, XXIII, da Constituição da República. A
esse respeito, importa esclarecer que, segundo o art. 204, I, da Carta
Magna, as ações governamentais, no que toca à assistência social,
serão organizadas com base na descentralização político-
administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera
federal e a coordenação e a execução dos programas às esferas
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social.

A União, fazendo uso de sua competência constitucional, editou, em
7/12/93, a Lei Federal no 8.742 - Lei Orgânica da Assistência Social -
Loas. Tal norma traça as diretrizes da política nacional, a serem
seguidas por todos os entes federados, e determina, expressamente,
em seu art. 11, que as ações de assistência social nas três esferas de
governo sejam realizadas de forma articulada, cabendo aos Estados,
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ao Distrito Federal e aos Municípios a coordenação e a execução dos
programas, em suas respectivas áreas.

Percebe-se, assim, que ao Estado compete a execução das políticas
de assistência social, podendo ele legislar para organizar a sua
atuação nesse campo, observada a legislação federal. Atento a essa
competência, o legislador mineiro editou a Lei no 12.262, de 1996, que
dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social e cria o
Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas.

Sob essa ótica, não se nos afigura razoável a afirmação de que o
Estado não tem competência para legislar sobre assistência social.
Ademais, a própria Constituição da República, em seu art. 203, dispõe
que

“Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e
tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei”.

O Estado pode legislar sobre as matérias que a Constituição da
República lhe reservou explicitamente, como, por exemplo, proteção e
integração social das pessoas portadoras de deficiência e proteção à
infância e à juventude, conforme preceituam os incisos XIV e XV do
art. 24.

Nessa perspectiva, entendemos que não existe óbice constitucional
à tramitação da matéria. Ademais, trata-se de normas relativas à
celebração de convênios entre o Estado e entidades e organizações
de assistência social para a execução de ações nesse campo.

A esse respeito, é importante esclarecer que o projeto não contém
uma autorização para que o Poder Executivo firme convênio com as
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referidas entidades, mas estabelece diretrizes e parâmetros gerais
para a celebração dos convênios.

De fato, conforme já foi salientado reiteradas vezes por esta
Comissão, o Poder Legislativo não tem competência para editar
norma autorizando o Executivo a firmar convênio, uma vez que a
celebração de convênio é atividade de caráter eminentemente
administrativo, sendo, portanto, da competência deste último. Assim,
dispõe a Carta mineira, no art. 90, XVI, que compete privativamente
ao Governador do Estado celebrar convênio com entidade de direito
público ou privado.

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165, publicada
no “Diário da Justiça” de 26/9/97, decidiu que o Executivo não
necessita da autorização do Legislativo para firmar convênios,
suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual, o qual determinava que competia à Assembléia Legislativa
“autorizar celebração de convênio pelo governo do Estado com
entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de
urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização,
desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias
subseqüentes à sua celebração”. Entretanto, nada impede que o
legislador edite norma que contenha diretrizes para a celebração de
convênios no âmbito do Estado.

A Lei Orgânica da Assistência Social já previu, em seu art. 10, a
possibilidade de celebração de convênio entre os entes federados e
as entidades de organização social, estabelecendo que “a União, os
Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios
com entidades e organizações de assistência social, em conformidade
com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos”. E, em seu
art. 3o, preceitua que se consideram entidades e organizações de
assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos,
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por
aquela lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus
direitos.

Em já consagrada conceituação, Hely Lopes Meirelles define
convênios como “acordos firmados por entidades públicas de qualquer
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espécie, ou entre estas e organizações particulares, para a realização
de objetivos de interesse comum dos partícipes” (“Direito
Administrativo Brasileiro”, 26a edição, p. 377).

Na lição de Marçal Justen Filho, rigorosamente, a categoria do
contrato administrativo abrange até mesmo a figura do convênio, que
se sujeita a regime jurídico próprio. Em suas palavras, “o convênio
consiste numa avença em que dois ou mais sujeitos, sendo ao menos
um deles integrante da Administração Pública, comprometem-se a
atuar de modo conjugado para a satisfação de necessidades de
interesse coletivo, sem intento de cunho lucrativo. A característica do
convênio reside na ausência de interesse especulativo de todas as
partes, que atuam harmonicamente para o bem comum” (“Curso de
Direito Administrativo”, p. 286). Assim, vale ressaltar que o convênio
está disciplinado, de modo genérico, no art. 116 da Lei Federal no

8.666, de 21/6/93.
Essa lei institui normas gerais sobre licitação e contratação

administrativa, decorrendo diretamente do art. 22, XXVII, da
Constituição da República, segundo o qual compete privativamente à
União legislar sobre “normas gerais de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedade de economia mista, nos termos do art. 173, § 1o,
III”.

Note-se que a Constituição da República reserva à União a
competência privativa para editar normas gerais sobre licitação e
contratação administrativa em todas as suas modalidades. Isso
significa que o Estado tem competência legislativa específica para
disciplinar a matéria, podendo, assim, suplementar a legislação
federal para atender às suas peculiaridades.

O projeto em exame, ao pretender disciplinar especificamente a
celebração de convênios na área da assistência social no Estado, sem
perder de vista a legislação federal pertinente, destinada a veicular
normas gerais, notadamente o art. 116 da Lei Federal no 8.666, traduz
a vontade constitucional. Assim, vale lembrar que o legislador mineiro
já editou norma semelhante: a Lei no 15.299, de 9/8/2004, que dispõe
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sobre a realização de convênio entre o Estado e as Associações de
Proteção e Assistência aos Condenados – Apacs.

É também importante esclarecer que, ao estabelecer diretrizes e
parâmetros gerais, a serem observados na celebração dos convênios,
o legislador não desrespeita o princípio da separação e independência
dos Poderes, por não invadir a seara de competência do Executivo e
eliminar toda e qualquer liberdade deste Poder. Assim, cabe ao Poder
Executivo decidir, segundo a sua discricionariedade, balizada por
critérios de oportunidade e conveniência, a respeito da celebração ou
não de convênios, os quais, uma vez celebrados, deverão observar os
parâmetros gerais, traçados pela legislação vigente.

A respeito desse ponto, convém ainda ressaltar que a Lei no 12.262,
de 1996, determina que compete ao Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas - aprovar os critérios para a celebração dos
contratos ou convênios entre os órgãos governamentais e não
governamentais na área da assistência social. Daí se extrai que existe
órgão técnico na estrutura organizacional do Poder Executivo
encarregado da aprovação de critérios específicos para a celebração
de convênios na área da assistência social. Isso, no entanto, como já
foi enfatizado, não impede que o legislador estabeleça diretrizes e
parâmetros gerais. Com efeito, resguarda-se a margem de liberdade
do Executivo a fim de que integre, a seu critério, a norma jurídica
diante dos casos concretos.

Dessa maneira, à luz da fundamentação apresentada, entendemos
que não existem óbices de natureza jurídica, constitucional e legal à
tramitação da matéria. Contudo, julgamos oportuna a apresentação do
Substitutivo no 1, ao final deste parecer, com vistas a adequar a
proposição à técnica legislativa e a suprimir o alto grau de
detalhamento de algumas questões, o que não se coaduna com a
natureza da disciplina que se pretende instituir.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 118/2007 na
forma do Substitutivo no 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a celebração de convênios entre o Estado e entidades
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e organizações de assistência social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - Na celebração de convênios com entidades e organizações

de assistência social para a realização de ações e serviços na área da
assistência social, o Poder Executivo deverá observar a legislação
pertinente, especialmente a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de
1993, o Plano Estadual de Assistência Social aprovado pelo Conselho
Estadual de Assistência Social - Ceas - e o que dispõe esta lei.

§ 1o - Consideram-se entidades e organizações de assistência
social, para os fins desta lei, aquelas sem fins lucrativos, que têm
expressamente definida nos respectivos estatutos a prestação de
atendimento e assessoramento aos destinatários das ações e serviços
assistenciais ou a atuação na defesa e garantia de seus direitos.

§ 2o - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a
pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus
sócios ou associados, Conselheiros, Diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecução do respectivo objeto social.

Art. 2o - As ações e serviços de que trata o “caput” do art. 1o desta lei
têm por objetivos primordiais:

I - o amparo à criança e ao adolescente carente;
II - o amparo ao idoso carente;
III - o amparo à pessoa portadora de deficiência, a promoção de sua

habilitação profissional e de sua integração à vida comunitária e ao
mercado de trabalho;

IV - o amparo à família carente e a promoção da integração de seus
membros ao mercado de trabalho;

V - a garantia à família carente do convívio familiar, comunitário e
social.

Art. 3o - A celebração e execução dos convênios de que trata esta lei
regem-se pelas seguintes diretrizes:

I - primazia do atendimento às necessidades sociais;
II - eficiência na execução das ações e serviços assistenciais e no

emprego dos recursos públicos;
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III - qualidade na prestação dos serviços;
IV - respeito aos direitos dos destinatários das ações e serviços,

sendo vedada a comprovação vexatória de necessidade;
V - respeito aos direitos dos agentes privados responsáveis pelas

ações e serviços;
VI - igualdade de direito de acesso ao atendimento, sem

discriminação de qualquer natureza;
VII - responsabilidades social e fiscal;
VIII - divulgação ampla das ações e serviços assistenciais, bem

como dos recursos concedidos pelo poder público e dos critérios para
sua concessão;

IX - complementaridade entre poder público e entidades e
organizações de assistência social.

Art. 4o - Para firmar convênio com o Poder Executivo, nos termos
desta lei, a entidade deverá:

I - estar cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social do
Município em que for registrada ou no Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas -, quando for o caso;

II - estar em dia com a prestação de contas de recursos públicos
recebidos em função de contrato, convênio ou outro instrumento
congênere, junto ao órgão ou entidade competente;

III - apresentar plano de trabalho, o qual deverá ser aprovado pelo
Ceas.

Art. 5o - O plano de trabalho proposto pela entidade deverá conter as
seguintes informações, entre outras a critério do Ceas:

I - razões que justifiquem a celebração do convênio;
II - descrição completa do objeto a ser executado;
III - descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e

quantitativamente;
IV - cronograma de execução do objeto;
V - cronograma de desembolso;
VI - plano de aplicação dos recursos financeiros.
Art. 6o - São cláusulas essenciais do termo de convênio firmado

entre o Poder Executivo e as entidades de que trata esta lei:
I - a do objeto, que conterá a especificação do plano de trabalho

proposto pela entidade;
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II - a de estipulação das metas a serem atingidas e do cronograma;
III - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu

cumprimento;
IV - a que estabelece os direitos, responsabilidades e obrigações

das partes signatárias.
Art. 7o - São deveres da entidade conveniada:
I - aplicar os recursos em conformidade com o plano aprovado pelo

Ceas;
II - prestar contas ao Ceas da aplicação dos recursos recebidos;
III - divulgar, na comunidade, os valores dos recursos recebidos e a

prestação de contas de sua aplicação, com periodicidade não superior
a seis meses.

Art. 8o - São responsabilidades do Poder Executivo na execução dos
convênios de que trata esta lei:

I - o repasse de recursos, nos termos ajustados;
II - a fiscalização e o acompanhamento da gestão dos recursos, bem

como do desempenho da entidade e dos ganhos sociais.
Art. 9o - É vedada a transferência de recursos públicos para a

execução de convênio de que trata esta lei antes da aprovação do
plano de trabalho pelo Ceas, da assinatura do termo de convênio
pelas partes e da publicação do extrato do termo de convênio no
órgão oficial do Estado.

Art. 10 - O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos
convênios que tenham por objeto a prestação de serviços contínuos e
aos convênios que não impliquem repasse de recursos públicos.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.414/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 69/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo alterar o art. 1º da Lei nº 12.688, de 15/12/97.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/7/2007,
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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 1.414/2007 pretende alterar a Lei nº 12.688, de

1997, que autoriza a doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia
de Belo Horizonte e extingue a Fundação Instituto do Coração de
Minas Gerais - Cardiominas.

As modificações pretendidas alteram o art. 1º dessa norma para
excluir da doação e passar para a propriedade do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - o 4º
e o 5º pavimentos do referido imóvel, a fração ideal do terreno
correspondente a essa área e o número de vagas de garagem
proporcional aos andares; e, ainda, para excluir da doação e passar
para a propriedade do Município de Belo Horizonte o 3º pavimento do
edifício, a fração ideal do terreno correspondente a essa área e o
número de vagas de garagem proporcional ao andar.

A proposição também autoriza o Poder Executivo a fazer a
transferência das áreas excluídas ao patrimônio do Ipsemg e do
Município de Belo Horizonte, por meio de escritura de rerratificação a
ser celebrada com a Santa Casa de Misericórdia; obriga as partes a
celebrar convenção de condomínio e ressalva que quaisquer
incorporações feitas no prédio pertencem à Santa Casa, ao Ipsemg e
ao Município, na proporção de sua participação.

Cabe relembrar que a citada Lei nº 12.688 autorizou a doação do
imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte mediante
algumas condições, entre as quais está a conclusão de um hospital,
que deveria entrar em funcionamento no prazo de cinco anos -
alterado para sete anos pela Lei nº 14.569, de 2003. Findo o prazo
estabelecido, a Lei nº 15.779, de 2005, pactuou novo contrato entre as
partes, concedendo prazo de 36 meses - a vencer em 26/10/2008 -
para que a Santa Casa concluísse a construção do edifício e nele
implementasse um centro de especialidades de saúde. Entre as
condições repactuadas, a donatária deveria destinar ao Ipsemg, sem
ônus, o 4º e o 5º andares, para instalação de ambulatório médico
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destinado a seus usuários, e o número de vagas de garagem
necessárias a seu funcionamento.

Importa observar que a Lei nº 12.688, em seu art. 4º, autorizava a
extinção da Fundação Cardiominas e a transferência de seu
patrimônio à Santa Casa no prazo de 60 dias, contados da data de
sua publicação. Em decorrência disso, a Santa Casa é a proprietária
do referido bem, não podendo o Estado excluir parte de sua doação e
destiná-la a terceiros. Também não cabe ao Estado obrigar as partes
a celebrar convenção de condomínio, especialmente em se tratando
de ente federativo autônomo e entidade privada. Para tais alterações,
é necessário o vencimento do termo ajustado sem o cumprimento das
condições, para que o Estado requeira a reversão do imóvel a seu
patrimônio e seja autorizado a lhe dar nova destinação.

A Lei nº 15.779 prevê a destinação ao Ipsemg, sem ônus, de dois
pavimentos, e as partes devem acordar a forma mais adequada de
cumprir essa obrigação. Como a conclusão foi a transferência de
propriedade das áreas em função do somatório de suas frações
ideais, para que estas constituam unidades autônomas, esse
procedimento somente poderá ser efetivado pela Santa Casa de
Misericórdia, atual proprietária do imóvel.

Entretanto, a Lei nº 15.779, no parágrafo único de seu art. 3º,
determina que o bem doado pelo Estado fique gravado com cláusulas
de inalienabilidade e impenhorabilidade. Como conseqüência, para
que a donatária (Santa Casa) faça qualquer transferência de domínio,
é necessário que o doador (Estado) lhe dê essa concessão por meio
de autorização em lei.

Assim sendo, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste
parecer, o qual altera o inciso III do art. 1º da Lei nº 15.779, de 2005,
mudando os pavimentos destinados ao Ipsemg de 4º e 5º para 2º e 3º,
pois essa é a nomenclatura aprovada no projeto arquitetônico pela
Prefeitura de Belo Horizonte, tendo em vista que os pavimentos
inferiores correspondem aos subsolos - 1º, 2º e 3º - e ao 1º pavimento.

O Substitutivo nº 1 também autoriza o donatário a alienar parte do
imóvel correspondente ao 2º e 3º pavimentos e às áreas
correspondentes a 310,95m² do 3º subsolo e 189,66m² do 1º
pavimento ao Ipsemg; e as áreas correspondentes a 619,80m² do 2º
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subsolo e 1.683,56m² do 1º pavimento ao Município de Belo
Horizonte. Importa ressaltar que as transferências serão feitas
mediante o pagamento dos valores proporcionais às áreas recebidas,
em relação ao valor total contratado para as obras de conclusão da
construção do edifício, excluídas, no caso da autarquia, as obras de
adequação do imóvel ao atendimento dos servidores estaduais. Além
disso, o substitutivo assegura que às unidades autônomas a serem
constituídas corresponderá o direito de uso das vagas de garagem do
edifício, na proporção das respectivas frações ideais.

Por fim, autoriza a autarquia estadual a adquirir o que lhe é
destinado e dá a denominação de Senador Eduardo Levindo Coelho
ao ambulatório médico destinado ao atendimento dos usuários do
Ipsemg, localizado nesse imóvel.

Cabe ressaltar que a matéria de que trata o projeto de lei em análise
obedece ao art. 18 da Constituição mineira e ao inciso I do art. 17 da
Lei Federal nº 8.666, de 1993. Essas normas exigem autorização
legislativa para transferência de domínio de patrimônio público e a
necessidade de interesse público devidamente justificado.

A propósito, é preciso ressaltar que tanto o Ipsemg quanto o
Município de Belo Horizonte envidaram esforços, inclusive com o
aporte de recursos financeiros, para a adequação dos pavimentos que
se lhes pretende destinar; e que, tornando-se eles responsáveis por
estes, disso se beneficiará a população que necessitar de
atendimento na área da saúde.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.414/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 15.779, de 26 de outubro de 2005; autoriza o

donatário do imóvel a que esta se refere a alienar parte dele; autoriza
o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg - a adquirir parte do mesmo imóvel e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso III do art. 1º da Lei nº 15.779, de 26 de outubro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º - (...)
III - a Santa Casa de Misericórdia destinará, sem ônus, ao Instituto

de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -
o 2º e o 3º pavimentos do edifício de que trata o “caput”, conforme
projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte, para
instalação de ambulatório médico destinado ao atendimento dos
usuários do Instituto;”.

Art. 2º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 15.779, de
2005, autorizado a alienar:

I - ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg - o 2º e o 3º pavimentos e as áreas correspondentes
a 310,95m² (trezentos e dez vírgula noventa e cinco metros
quadrados) do 3º subsolo e 189,66m² (cento e oitenta e nove vírgula
sessenta e seis metros quadrados) do 1º pavimento do referido
imóvel, conforme projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura de
Belo Horizonte;

II - ao Município de Belo Horizonte as áreas correspondentes a
619,80m² (seiscentos e dezenove vírgula oitenta metros quadrados)
do 2º subsolo e 1.683,56m² (mil seiscentos e oitenta e três vírgula
cinqüenta e seis metros quadrados) do 1º pavimento do referido
imóvel, conforme projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura de
Belo Horizonte.

§ 1º - A transferência de propriedade das áreas e pavimentos
mencionados no inciso I do “caput” deste artigo será feita mediante o
pagamento, pelo Ipsemg, do valor proporcional das áreas e
pavimentos a serem transferidos ao Instituto em relação ao valor total
contratado para as obras de conclusão da construção do edifício,
excluídas as obras de adequação do imóvel ao atendimento dos
servidores estaduais pelo Ipsemg.

§ 2º - A transferência de propriedade das áreas mencionadas no
inciso II do “caput” deste artigo será feita mediante o pagamento, pelo
Município de Belo Horizonte, do valor proporcional às áreas a serem
transferidas ao Município em relação ao valor total contratado para as
obras de conclusão da construção do edifício.

Art. 3º - O cálculo da proporção das áreas a serem transferidas será
feito em função do somatório das frações ideais das áreas que
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constituirão unidades autônomas.
Art. 4º - Às áreas que constituirão unidades autônomas

corresponderá o direito de uso das vagas de garagem do edifício, na
proporção das respectivas frações ideais.

Art. 5º - Fica o Ipsemg autorizado a adquirir as áreas e pavimentos
de que trata o inciso I do art. 2º desta lei, mediante o pagamento do
valor indicado no § 1º do mesmo artigo.

Art. 6º - Fica denominado Senador Eduardo Levindo Coelho o
ambulatório médico destinado ao atendimento dos usuários do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg -, localizado no imóvel de que trata esta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 29/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nº 29/2007, de autoria do
Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 65, de 16 de
janeiro de 2003, e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno,
com a Emenda n° 1 ao vencido no 1º 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 § 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 COMPLEMENTAR Nº 29/2007
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 - Fica acrescentado ao art. 12 da Lei Complementar nº 65, de

16 de janeiro de 2003, o seguinte § 2º, passando seu parágrafo único
a vigorar como § 1º, com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)
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§ 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.”.

Art. 2º - O § 2º do art. 19, o “caput” do art. 46, o art. 49, o § 3º do art.
57 e o art. 58 da Lei Complementar nº 65, de 2003, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 19 - (...)
§ 2º - Nas hipóteses previstas neste artigo, assumirá a chefia da

Defensoria Pública o Subdefensor Público-Geral.
(...)
Art. 46 - O quadro de cargos da carreira de Defensor Público,

organizada em classes na forma do Anexo desta lei complementar, é
integrado por mil e duzentos cargos efetivos.

(...)
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. 57 - (...)
§ 3º - Se a decisão for pela confirmação na carreira, compete ao

Defensor Público-Geral expedir o respectivo ato declaratório, no qual
constará a nova condição do Defensor 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.
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(...)
Art. 58 - A carreira de Defensor Público é constituída das seguintes

classes:
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 - O quantitativo de cargos de Defensor Público e sua

distribuição nas classes da carreira são os estabelecidos no Anexo
desta lei complementar, já considerados os cargos providos pelos
membros da Defensoria Pública que integram a carreira na data da
publicação desta lei complementar.

§ 2º - A Classe I da carreira de Defensor Público é dividida em
Níveis I e II.".

Art. 3º - Ficam acrescentados ao art. 76 da Lei Complementar n° 65,
de 2003, os seguintes incisos II e III, passando seus incisos II, III e IV
a vigorar, respectivamente, como incisos IV, V e VI:

“Art. 76 - (...)
II - terço constitucional de férias;
III - gratificação natalina;”.
Art. 4º - Fica acrescentado ao art. 77 da Lei Complementar nº 65, de

2003, o 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. 5º - O Anexo da Lei Complementar n° 65, de 200 3, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei complementar.

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. 2º desta lei complementar, e os seus cargos serão
transformados de acordo com a correlação constante no Anexo II
desta lei complementar.
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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 a concessão da pensão, observada a correlação
constante no Anexo II desta lei complementar.

Art. 8º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator -

Adalclever Lopes.
* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 5° da Lei

Complementar nº , de de de 2007) - “Anexo (a que se refere o art. 46
da Lei Complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003 ) - Quadro de
Cargos da Carreira de Defensor Público Estadual - Quantitativo e
Distribuição por Classes foi publicada no “Diário do Legislativo” de
9.11.2007.

* -  A tabela referente a Anexo II (a que se referem o arts. 6º e 7º da
Lei Complementar n° , de de 2007) - Tabela de Corre lação - Carreira
de Defensor Público foi publicada no “Diário do Legislativo” de
9.11.2007.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.658/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.658/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do
Estado 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° 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:
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Art. 1° - O subsídio dos membros da Defensoria Públ ica é o fixado
no Anexo I desta lei, a partir de 1° de setembro de  2007.

Art. 2° - 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 1° de setembro de 2007.

Art. 3° - O Defensor Público que ingressar na carre ira 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. 4° - O Defensor Público Substituto em exercíci o na data de
publicação desta lei será retribuído com o subsídio de Defensor
Público de Classe I - Nível II.

Art. 5° - A fixação do subsídio de que trata esta l ei 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. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,
retroagindo seus efeitos financeiros a 1° de setemb ro de 2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator -

Adalclever Lopes.
* - A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1° da Lei n° ,

de de de 2007) - Subsídio dos Membros da Defensoria Pública foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 9.11.2007.

* - A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 2° da Lei n° ,
de de de 2007) - Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor
Público-Geral e do Corregedor-Geral foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 9.11.2007.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 7/11/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Vicente

Miranda Borges, ocorrido em 5/11/2007, em Divinópolis. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/11/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e Zé Maia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 125/2007
(encaminhando a Indicação nº 4/2007), do Governador do Estado -
Ofício nº 14/2007, do Governador do Estado - Ofícios e telegrama - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 1.788 a 1.804/2007 - Requerimentos nºs 1.448 a 1.459/2007 -
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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento
- Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - 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 José Henrique) - Às 14h7min, 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 Antônio Carlos Arantes, 2º-Secretário “ad hoc”,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a

seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 125/2007

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do inciso IX do art. 134 c/c a alínea “b” do inciso XXIII do

art. 62, todos da Constituição do Estado, submeto à apreciação dessa
Egrégia Assembléia Legislativa a indicação da jornalista Vilma Tomaz
Ribeiro, para compor o Conselho de Defesa Social, na qualidade de
representante da sociedade civil, categoria imprensa.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a minha manifestação de
estima e consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 4/2007
Indicação da jornalista Vilma Tomaz Ribeiro para compor o

Conselho de Defesa Social, na qualidade de representante da
sociedade civil, categoria imprensa.

- À Comissão Especial.
OFÍCIO Nº 14/2007

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a essa augusta Assembléia Legislativa que estarei

ausente do Estado, no período de 11 a 17 de novembro do corrente,
em viagem a Israel, para tratar de assuntos de interesse do Estado.

Atenciosamente,
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de novembro de

2007.
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Aécio Neves, Governador do Estado.”
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Jardel Sebba, Presidente da Assembléia Legislativa de

Goiás, encaminhando cópia da proposição em que solicita sejam
transmitidos ao Presidente desta Casa cumprimentos pelo transcurso
dos 15 anos da Escola do Legislativo.

Do Sr. Rodrigo de Castro, Deputado Federal, encaminhando ofício
da Câmara Municipal de Ponte Nova em que se solicita a criação de
duas varas na Comarca de Ponte Nova. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Martim Francisco Borges de Andrada, Prefeito Municipal de
Barbacena, prestando informações relativas ao requerimento da
Comissão de Assuntos Municipais encaminhado pelo Ofício nº
2.105/2007/SGM.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG,
informando, por meio do relatório que menciona, a posição atualizada
dos recursos do Programa de Modernização Institucional e Ampliação
da Infra-Estrutura em Municípios 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. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando os pareceres elaborados pela Secretaria de
Planejamento, referentes aos Projetos de Lei nºs 546, 1.404 e
1.522/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Lúcia Duque Reis e outros, Vereadores à Câmara Municipal
de Viçosa, encaminhando a Representação nº 21/2007, em que se
sugere apresentação de emenda ao Projeto de Lei Complementar nº
26/2007, com vistas à criação de duas varas na Comarca de Viçosa. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário de
Educação, prestando informações em atenção a pedido da Comissão
de Justiça relativo ao Projeto de Lei nº 1.542/2007. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 1.542/2007.)

Do Sr. Frederico Pacheco de Medeiros, Secretário-Geral da
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Governadoria (2), prestando informações acerca dos Requerimentos
nºs 1.262 e 1.264/2007, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. João Sandolin, Assessor-Chefe da Assessoria Parlamentar
da Anvisa, comunicando a ausência do Sr. Dirceu Raposo de Mello,
Diretor-Presidente dessa Agência, a audiência pública realizada em
6/11/2007 e indicando a Sra. Laura Misk de Faria Brant, para
substituí-lo. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Sebastião Alves Carneiro, Chefe da Assessoria Parlamentar
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq -, solicitando
nomes e endereços completos dos Deputados que integram
comissões relacionadas a transportes ou infra-estrutura.

TELEGRAMA
Da Câmara Municipal de Araguari, manifestando apoio à Proposta

de Emenda à Constituição nº 14/2007. (- Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição nº 14/2007.)

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 1.788/2007

Declara de utilidade pública a Casa da Criança Jacinta e Francisco,
com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Jacinta e Francisco, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A Casa da Criança Jacinta e Francisco, fundada em

17/4/2002 e com sede no Município de Juiz de Fora, é uma entidade
com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de
duração indeterminada.

A referida associação está em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais e
tem por finalidade dar assistência educativa, espiritual e alimentar as
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crianças e famílias carentes da região, possibilitando a cada um
tornar-se agente responsável pelo seu desenvolvimento como pessoa.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de
extrema 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.789/2007
Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Reintegração

Social Renascer.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação

Reintegração Social Renascer, com sede no Município de Conceição
dos Ouros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Casa de Recuperação Reintegração Social

Renascer, com sede em Conceição dos Ouros, está em pleno
funcionamento desde 2005, é uma organização não governamental,
instituída na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, que tem
como objetivo atender dependentes químicos, alcoólatras, indigentes,
famílias carentes, enfim, todos que precisam de tratamento específico
e também de reintegração social.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que a mesma 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
preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.790/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de São Gotardo - AAPSG -, 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 de São Gotardo - AAPSG -, com sede
nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Chico Uejo
Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de São

Gotardo, sediada nesse Município, é uma entidade civil sem fins
lucrativos, sem caráter político-partidário nem religioso e de duração
indeterminada. Ela está em pleno e regular funcionamento desde
11/9/2000, data de sua fundação. Sua diretoria é constituída de
membros idôneos, e os cargos são exercidos gratuitamente.

A Associação tem como propósito promover a integração dos
aposentados e pensionistas; proteger os seus direitos, seja judicial ou
extrajudicialmente; estimular, promover e ajudar na criação de órgão
de divulgação e centros de estudos e recreação; representar os
aposentados e pensionistas perante o Ministério da Previdência
Social, órgãos públicos, empresas, entidades de classe e
associações; promover a solidariedade e a participação social de seus
representados; encaminhá-los ao trabalho e ao lazer; mobilizar-se
pela solução dos problemas dos associados; criar um fundo financeiro
para assistência médica, psicológica e farmacêutica ao idoso carente;
criar núcleos de desenvolvimento ocupacional; reivindicar direitos e
esforçar-se pela promoção social de seus associados.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.791/2007
Declara de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento e
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Crescimento Humano, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação para o

Desenvolvimento e Crescimento Humano, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Wander Borges
Justificação: Almejando contribuir para a redução das desigualdades

sociais e, conseqüentemente, participar do processo de construção de
uma sociedade mais justa e solidária, na data de 4/4/2006 foi
constituída a Associação para o Desenvolvimento e Crescimento
Humano, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de
natureza beneficente e de promoção social.

O estatuto da Associação apresenta as finalidades estatutárias
seguintes: promoção de assistência social, cultura, desenvolvimento
econômico e social, democracia, turismo, projetos de segurança
alimentar e nutricional, projetos de saneamento, educação e saúde
gratuitos; formação para o exercício da cidadania e dos direitos
humanos; combate à pobreza e à fome; preservação das tradições, da
ética e da paz; cursos de capacitação; inclusão social, digital e
pesquisa tecnológica; atendimento ao voluntariado; desenvolvimento
de projetos de esporte e lazer; preservação do patrimônio histórico e
imaterial e defesa, preservação e conservação do meio ambiente.

A entidade 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.

Entre as atividades desenvolvidas encontra-se o Projeto Chiquita
Bacana, que almeja criar alternativas de geração de emprego e renda,
seja por meio do artesanato, da alimentação ou da reciclagem, tendo
como baliza os conceitos de desenvolvimento sustentável e de
igualdade de renda. A ação apresenta-se como alternativa econômica
e social de combate do desemprego.

A entidade ministra diversos cursos direcionados à comunidade,



664

entre os quais os de embalagens em palha de bananeira e arranjos
ornamentais em fibras, de conscientização ambiental e de informática.

Diante do 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.792/2007
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Pai Benedito de

Aruanda, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Pai

Benedito de Aruanda, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Wander Borges
Justificação: O Centro Espírita Pai Benedito de Aruanda é uma

entidade civil sem fins lucrativos fundada em 13/5/2005. Atua nas
áreas cultural e de assistência social, tendo por objetivo estatutário
praticar a caridade e incentivar o trabalho voluntário.

O propósito citado é alcançado por meio do desenvolvimento de
ações de combate à fome, conservação da cultura afro-descendente,
elevação de auto-estima, preservação da trilogia caridade, fé e ação,
combate a doenças e incentivo ao trabalho voluntário.

Insta observar que a cultura popular interfere fundamentalmente na
construção da identidade nacional, motivo pelo qual necessário se faz
o reconhecimento público das ações de valorização e preservação e
assistenciais desenvolvidas pela entidade.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa ao reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
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entidade.
- 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 1.793/2007
Declara de utilidade pública a Comissão Reconstrutora da Igreja de

Nossa Senhora da Soledade, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comissão

Reconstrutora da Igreja de Nossa Senhora da Soledade, com sede no
Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Comissão Reconstrutora da Igreja de Nossa Senhora

da Soledade é uma entidade civil sem fins lucrativos fundada em
28/12/99, com o escopo de contribuir para a reedificação da Igreja de
Nossa Senhora da Soledade.

O estatuto da entidade apresenta, ainda, como finalidade estatutária
a promoção de atividades socioculturais e recreativas.

Insta observar que a cultura popular interfere fundamentalmente na
construção da identidade nacional, motivo pelo qual necessário se faz
o reconhecimento público das ações de valorização e preservação e
assistenciais desenvolvidas pela entidade.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.794/2007
Dispõe sobre o exame de Antígeno Prostático Específico - PSA - na

rede pública de saúde e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A todo cidadão com idade igual ou superio r a cinqüenta

anos será disponibilizado, na rede pública estadual de saúde ou
conveniada com o Sistema Único de Saúde - SUS - o teste de
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Antígeno Prostático Específico - PSA -, com indicação de exame de
elucidação diagnóstica.

Art. 2° - Nos atendimentos a clínica médica a homen s com quarenta
anos ou mais, efetuados em unidades da rede pública de saúde do
Estado, torna-se obrigatória a requisição a ser realizado de forma
gratuita de exame de sangue, para apuração dos níveis de Antígeno
Prostático Específico - PSA.

§ 1° - Nos atendimentos em qualquer outra especiali dade médica,
sempre que houver necessidade da realização de exames de sangue,
será incluído na requisição o exame de PSA.

§ 2° - Em caráter meramente preventivo, cada pacien te só será
submetido ao exame anualmente.

Art. 3° - O exame gratuito de PSA, requisitado pelo  profissional
médico, será realizado em serviço especializado do próprio Estado ou
de outro ente estatal, mediante a instituição de parceria.

Art. 4° - Quando constatada pelo profissional médic o a elevação
anormal do índice de PSA, o paciente será encaminhado a médico
urologista para complementação dos exames e tratamento, se
necessário.

Art. 5° - Eventuais despesas decorrentes da aplicaç ão desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de
Estado de Saúde.

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: O Antígeno Prostático Específico - PSA - é um

ingrediente do sêmen produzido pela próstata, que aparece em taxas
normais de sangue. O teste do PSA é um exame de sangue, feito em
laboratório, que mede essa quantidade e é usado para diagnosticar e
monitorar o tratamento farmacológico ou cirúrgico de patologias
prostáticas (câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna e
prostatites). Trata-se de um teste de triagem para detecção precoce
do câncer de próstata.

A principal utilidade do PSA é, quando aumentado, mostrar a
diferenciação entre patologias benignas e malignas da próstata e o
monitoramento de recorrência da doença.
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Portanto, é de grande importância que todo cidadão com idade igual
ou superior a 50 anos realize anualmente o exame, principalmente o
que tenha parentes próximos acometidos do câncer de próstata, pois
com um simples exame, além de descobrir doenças benignas de fácil
tratamento, pode-se diagnosticar o câncer de próstata na sua fase
inicial, sendo, então, perfeitamente curável.

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

PROJETO DE LEI N° 1.795/2007
Estabelece a obrigatoriedade de apresentação do valor calórico dos

alimentos servidos nos estabelecimentos que comercializam refeições
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos que comercializam ref eições e lanches

deverão apresentar uma listagem contendo o valor calórico dos
alimentos de seus cardápios.

Art. 2° - A fiscalização do cumprimento desta lei f icará a cargo da
Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 3° - Os estabelecimentos terão noventa dias, c ontados após a
promulgação desta lei, para se adequarem às suas disposições.

Art. 4° - O não-cumprimento desta lei implicará em aplicação de
penalidades a serem regulamentadas por decreto da Secretaria de
Estado de Saúde.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: A obesidade já é considerada epidemia mundial e

problema de saúde pública, afetando mais de 300 milhões de pessoas
em todo o mundo. Recentemente, a doença vem aumentando de
forma assustadora em todas as faixas etárias. No Brasil, 40% da
população encontra-se acima do peso, e, segundo estudos realizados,
15% das crianças brasileiras são obesas. Pressão alta, níveis
elevados de colesterol e açúcar no sangue, hipertensão arterial e
outras doenças são grandes aliadas dos maus hábitos alimentares.
Os gastos com tratamentos para os males causados pelas
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enfermidades são altos, sendo ideal a prevenção dessas doenças
indesejáveis com dietas equilibradas.

A situação tem preocupado as autoridades e a população, não
somente por questões físicas, mas também pela saúde das pessoas,
fazendo com que estas se preocupem com os valores calóricos que
são ingeridos durante suas refeições.

Entretanto, o principal aspecto deste quadro são as mudanças no
consumo alimentar, incluindo a alimentação fora de casa e o aumento
da oferta de refeições rápidas, as mudanças no trabalho, nos meios
de deslocamento e nos equipamentos domésticos, levando as
pessoas a preferir comidas mais gordurosas, calóricas e pobres em
nutrientes necessários à saúde.

Com o exposto acima e a falta de informações mais detalhadas
sobre as práticas alimentares, percebe-se a necessidade da criação
de metas bem definidas que garantam à população um estilo de vida
mais saudável.

Portanto, a criação de lei tornando obrigatória a apresentação do
valor calórico dos alimentos servidos em estabelecimentos que
comercializam refeições permitirá a adesão da população a um estilo
de vida saudável, na perspectiva do controle do crescimento da
obesidade no País, estimulando a preferência por refeições
balanceadas e menos calóricas e contribuindo assim para a saúde da
população do Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.796/2007
Cria a Semana de Saúde da Boca, a ser comemorada anualmente

em todos os estabelecimentos de ensino do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana de Saúde da Boca , a ser

comemorada anualmente, entre os dias 25 e 31 de outubro.
Art. 2° - A Semana de Saúde da Boca será comemorada  em todos

os estabelecimentos de ensino das redes públicas estadual e
municipais.

Art. 3° - Caberá às Secretarias de Educação e Saúde  a realização e
divulgação das festividades e campanhas comemorativas da Semana
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de Saúde da Boca.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Devido à elevada disseminação das doenças bucais,

tais como câncer, cárie, placa bacteriana, tártaro, distúrbios gengivais,
infecções, distúrbios de sensibilidade, mau hálito, disfunção da
articulação, bruxismo e boca seca, faz-se necessário alertar todo
cidadão sobre a importância de se cuidar corretamente da boca.

Portanto, o objetivo da criação da Semana de Saúde da Boca é a
melhora da saúde oral e, conseqüentemente, o bem-estar dos
estudantes das redes públicas estadual e municipais, que terão
oportunidade de se informarem sobre as doenças orais e os cuidados
que terão de ter no seu dia-a-dia.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.797/2007
Autoriza o poder executivo a criar o programa de reposição

hormonal na rede pública estadual de Saúde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o poder executivo autorizado a criar  na rede pública

estadual de saúde o Programa de Reposição Hormonal.
Art. 2° - O programa será desenvolvido em parceria com os

Municípios interessados, nas respectivas unidades de saúde.
Art. 3° - A Secretaria Estadual de Saúde baixará as  normas

necessárias para implantação do programa a que trata esta lei.
Art. 4° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão a

conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Estadual de
Saúde.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: A terapia de reposição hormonal é um tratamento

indicado às mulheres que se encontram no climatério, trazendo
vantagens e melhor qualidade de vida a esta, amenizando os
principais sintomas da menopausa.
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Nessa fase, a redução dos níveis de hormônio feminino provoca
várias manifestações físicas importantes, como ondas de calor,
dificuldade para controlar a temperatura do corpo, pele mais flácida,
mucosas do sistema urinário e reprodutivo mais friáveis e secas,
alterações de humor e quadros depressivos.

Portanto, se forem repostos, por meio de pílulas, adesivos colocados
na pele ou injeções, os hormônios que os ovários deixaram de
produzir as mulheres terão uma qualidade de vida pós-menopausa.

Assim, estaremos garantindo uma vida melhor e mais saudável às
mulheres do nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.798/2007
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual para Identificação e

Tratamento da Dislexia na Rede Oficial de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica obrigado o Poder Executivo a implant ar, em 90 dias, o

Programa Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na
Rede Oficial de Educação, objetivando à detecção precoce e
acompanhamento dos estudantes com o distúrbio.

Parágrafo único - A obrigatoriedade de que trata o “caput” deste
artigo refere-se à aplicação de exame nos educandos matriculados na
1ª série do Ensino Fundamental, em alunos já matriculados na rede,
com o advento desta lei, e em alunos de qualquer série admitidos por
transferência de outras escolas que não da rede pública estadual.

Art. 2° - O Programa Estadual para Identificação e Tratamento da
Dislexia na Rede Oficial de Educação deverá abranger a capacitação
permanente dos educadores para que tenham condições de identificar
os sinais da dislexia e de outros distúrbios nos educandos.

Art. 3° - Caberá às Secretarias de Saúde e de Educa ção a
formulação de diretrizes para viabilizar a plena execução do Programa
Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede Oficial
de Educação, sendo obrigada a criação de equipes multidisciplinares
com os profissionais necessários à perfeita execução do trabalho de
prevenção e tratamento.
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Parágrafo único - A equipe multidisciplinar responsável pelo
diagnóstico deverá ter obrigatoriamente um profissional das áreas de
psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia.

Art. 4° - O Programa Estadual para Identificação e Tratamento da
Dislexia na Rede Oficial de Educação terá caráter preventivo e
também proverá o tratamento do educando.

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: A dislexia é uma disfunção neurológica que traz ao

indivíduo portador várias dificuldades, principalmente na leitura e na
escrita, e é desconhecida por grande parcela da sociedade. Os
professores, geralmente, são os primeiros a perceberem as
dificuldades das crianças na fase da alfabetização; porém, sem muitos
conhecimentos sobre o distúrbio, não as atendem de maneira a
amenizar os problemas, recorrendo aos pais, que se apavoram com a
situação dos filhos, devido à falta de informação e procuram
profissionais especialistas na área, para obter ajuda.

Pesquisas mundiais mostram que 10 a 15% da população é
disléxica. Mas ao contrário do que muitos pensam, a doença não é
resultado de má alfabetização, desatenção, desmotivação. É um
transtorno de leitura, um distúrbio na aprendizagem caracterizado pela
dificuldade de reconhecimento das palavras, de soletração e de
decodificação, prejudicando a compreensão de textos, o que dificulta
a ampliação do vocabulário e a aquisição de conhecimentos.

Portanto, a dislexia deve ser diagnosticada por uma equipe
multidisciplinar. Esse tipo de avaliação oferece condições para um
acompanhamento pós-diagnóstico mais efetivo, direcionado às
particularidades de cada indivíduo. Antes de um diagnóstico
multidisciplinar, os sintomas só indicam um distúrbio de
aprendizagem.

As crianças disléxicas que têm o distúrbio identificado precocemente
e dão início ao tratamento, evitam problemas no rendimento escolar.

Hoje, a imensa maioria da rede educacional pública e privada não
está capacitada para este desafio. Daí a importância de criarmos em
nossas escolas um programa efetivo, com profissionais capacitados
para realizar uma avaliação precisa e garantir o acompanhamento
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necessário aos portadores dessa disfunção neurológica.
Assim, estaremos garantindo a milhões de jovens e crianças

condições de corrigir o distúrbio, dando-lhes a chance de um futuro
melhor, sem traumas, e com sucesso profissional.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.799/2007
Dispõe sobre a classificação do acervo literário das bibliotecas

integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas por faixa
etária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O atendimento nas bibliotecas integrantes do Sistema

Estadual de Bibliotecas Públicas pautar-se-á pela orientação ao
usuário quanto à adequada utilização do seu acervo literário.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no “caput” deste artigo,
as bibliotecas procederão, sempre que possível, à classificação por
faixa etária das obras que compõem o seu acervo literário.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O progresso traz conseqüências que devem ser

regulamentadas pelas leis. Vivemos, atualmente, uma enxurrada de
informações que nos alcançam por meio de revistas, filmes, internet,
livros, etc. Grande parte dos produtos comercializados para crianças e
adolescentes traz a indicação da faixa etária a que se destinam.
Assim acontece, por exemplo, com os brinquedos, jogos, programas
de computador, filmes alugados em locadoras que especificam, até,
mesmo, a presença de nudez, cenas de sexo, violência, etc.

É necessário que também os livros tragam informações quanto ao
seu conteúdo e sejam classificados, segundo os critérios
psicopedagógicos, a que faixa etária são destinados, pois, na maioria
das vezes, ao comprarmos um livro para uma criança, ignoramos o
seu interior e a sua linguagem.

Assim, conto com o apoio de meus pares para ver aprovado este
projeto de lei que visa à proteção da criança e do adolescente e à
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tranqüilidade dos pais e dos responsáveis.
- 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 1.800/2007

Dispõe sobre a obrigatoriedade, nos hospitais das redes pública e
privada do Estado de Minas Gerais, de instalação de pontos com
solução anti-séptica e de lacas de orientação para a prevenção de
infecções hospitalares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os hospitais das redes pública e privada do Estado de

Minas Gerais ficam obrigados a instalar, nos seus ambientes, pontos
com solução anti-séptica e placas de orientação que explicitem a
importância de se levarem as mãos, sempre que houver contato físico
com o paciente.

Art. 2º - A fiscalização do efetivo cumprimento desta lei será
exercida pelo órgão estadual incumbido da fiscalização sanitária.

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto tem por escopo a adoção de medidas visando

a eliminar o risco de doenças. Mais da metade dos hospitais
brasileiros, cerca de 58%, aplica menos de 30% das medidas de
controle e de prevenção, e apenas 3% dos hospitais executam, pelo
menos, 70% das ações preventivas. Segundo dados do Central for
Disease Control - CDC -, órgão norte-americano que controla os
índices de infecção nos hospitais dos EUA, o percentual evitável de
infecção, por meio de programas de controle e prevenção, é de 32% a
50%.

De acordo com o infectologista e pediatra José Tarcísio Portela,
Presidente do Grupo Técnico de Orientação Epidemiológica da
FHEMIG, a infecção hospitalar é uma doença não relacionada com a
causa básica da internação do paciente e constitui uma patologia
desenvolvida dentro da unidade de saúde.

As bactérias são transmitidas por profissionais que tratam de um
doente e não lavam as mãos quando vão tocar em outro, pelo uso
inadequado de equipamentos para cada procedimento hospitalar e
pela falta de informação de pessoas que têm acesso ao ambiente
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hospitalar.
A higienização das mãos, que não leva nem três minutos, pode ser

uma das melhores armas dentro dos hospitais para combater as
infecções. De acordo com a Assessora de Controle de Infecção
Hospitalar da FHEMIG, Adriana Magalhães, 25% da redução dos
índices de infecção hospitalar podem ser atribuídos à limpeza correta
das mãos.

Somente uma política de controle permanente poderá contribuir para
que os hospitais brasileiros se enquadrem nos padrões considerados
aceitáveis internacionalmente. De acordo com especialistas do setor,
a principal medida para se evitarem as chamadas infecções
oportunistas é a lavagem das mãos, uma medida simples, primária e
de custo relativamente baixo, capaz de salvar muitas vidas.

Sendo competência concorrente dos Estados legislar sobre a
proteção e a defesa da saúde, entendemos ser oportuna a
proposição, sobretudo por se tratar de medida simples, de baixo
custo, que reduziria sobremaneira a ocorrência de infecções
oportunistas nos hospitais da rede pública.

A medida proposta integra as sugestões que serão apresentadas
durante o VI Congresso Brasileiro e o III Congresso Pan-Americano
de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, a fim de se
minimizarem os riscos de infecção e de se disseminarem as técnicas
de curativo e os agentes antissépticos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.801/2007
Proíbe a cobrança prévia de taxa para cadastramento de “curriculum

vitae” em agências de empregos, inclusive as virtuais, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a cobrança prévia de taxa para cadastramento

de “curriculum vitae” em agências de empregos, inclusive as virtuais,
no âmbito do Estado.

Art. 2º - A empresa agenciadora de mão-de-obra que não cumprir
esta norma estará sujeita às seguintes penalidades:
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I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do
infrator pelo prazo máximo de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.
Art. 3º - As agências de emprego terão o prazo de trinta dias

contados da data da regulamentação desta lei para se adequarem a
suas determinações.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Para o trabalhador, estar desempregado,

principalmente num país como o Brasil, onde os mecanismos de
proteção ao desempregado são insuficientes, significa, de um lado,
lidar com todas as restrições decorrentes da falta de renda para
prover o seu sustento e o de sua família. De outro lado, fator tão
importante quanto a falta de renda, o desemprego prolongado gera
sérias conseqüências, tais como a desestruturação do núcleo familiar,
o rompimento do círculo de relações sociais, a redução da auto-estima
e a crescente dificuldade de obter nova colocação no mercado formal
de trabalho, devido à velocidade com que se transformam os
processos produtivos e, com eles, os requisitos exigidos na formação
profissional.

Outro fator negativo é a discriminação contra o trabalhador que está
acima dos 35 ou 40 anos, considerado “velho” para ser aproveitado.
Trata-se de um contra-senso, pois, nessa idade, o trabalhador,
naturalmente, tem maior experiência profissional e de vida, podendo
contribuir muito mais para o desenvolvimento do País. É importante
destacar que, conforme Pesquisa Mensal de Emprego - PME -, do
IBGE, para cada posto formal de trabalho aberto, surgem outros dez
no universo da informalidade. Ou seja, o saldo atual de empregos com
carteira assinada é de apenas 23 mil, contra 240 mil informais.

Considerando o acima exposto, o projeto de lei que apresentamos
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tem a finalidade de eliminar um relevante e, muitas vezes, decisivo
obstáculo encontrado pelo cidadão que recorre a agências de
emprego, tanto tradicionais quanto virtuais, com o objetivo de
cadastrar seu currículo profissional, qual seja a cobrança de taxa para
tal.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.802/2007
Institui a obrigatoriedade de realização de perícia anual, com a

apresentação dos respectivos laudos técnicos, em pontes e viadutos
integrantes das rodovias e estradas estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a

obrigatoriedade da realização anual de perícia técnica e
acompanhamento das condições referentes à construção civil e à
engenharia de materiais utilizados em pontes e viadutos integrantes
do sistema de rodovias e estradas estaduais, com a respectiva
elaboração e divulgação de laudos técnicos.

Parágrafo único - Incumbirá às concessionárias ou às
permissionárias, bem como à empresa ou ao órgão do poder público
responsável, conforme o caso, a responsabilidade pelo cumprimento
do que é exigido no “caput” deste artigo.

Art. 2º - O Poder Executivo, através do órgão próprio, regulamentará
a presente lei, no prazo de 180 dias da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é garantir uma ação

preventiva do Governo para preservar a vida dos usuários das
rodovias mineiras. As estradas estão comprometidas e as pontes
estão caindo.

O projeto de lei em tela visa, entre outros objetivos, a garantir a
preservação da vida dos usuários das rodovias e das estradas que
compõem o sistema viário do Estado de Minas Gerais, numa ação
preventiva e responsável da autoridade pública ou de sua
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permissionária ou concessionária. Ademais, a nova forma de
administração do Estado pressupõe, entre outras exigências da
sociedade, a qualidade no atendimento prestado ao consumidor,
através do estabelecimento de quesitos que visem à proteção à
integridade física e à saúde do consumidor.

Temos em mente que, ao aprovarmos este projeto de lei, estaremos
contribuindo, sensivelmente, para que a qualidade dos serviços
públicos, prestados direta ou indiretamente, venham a ganhar maior
credibilidade junto aos usuários desses serviços, bem como se
administrará com maior eficiência e se economizará o dinheiro
público, uma vez que toda ação preventiva, bem programada, evita
gastos maiores e indenizações desnecessárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.803/2007
Dispõe sobre a isenção de tarifa de embarque dos usuários do

Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a cobrança de tarifa de embarque relativa à

utilização do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro Filho -
TERGIP.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Há muito que os usuários do Terminal Rodoviário Israel

Pinheiro - TERGIP - vêm sendo onerados pelos elevados custos da
tarifa de embarque praticada pelo Departamento de Estradas de
Rodagem - DER - MG. Hoje, tal valor alcança R$1,40, não importando
se o passageiro está embarcando para Caeté ou para Salto da Divisa.
Apesar disso, o DER-MG vem elevando o valor da tarifa a níveis
insuportáveis, embora o estacionamento, o porta-bagagens, o aluguel
de lojas, os restaurantes, etc. sejam mais que suficientes para cobrir
as despesas de administração e ainda conferirem lucros.

Por tais considerações, esperamos contar com o apoio dos nossos
pares à aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.804/2007
Dispõe sobre a adaptação de ônibus com vistas a garantir o

transporte de passageiros para eventos públicos em estádios de
futebol e “shows” musicais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas permissionárias de linhas de transporte

coletivo intermunicipal, gerenciadas pelo Estado, obrigadas a reservar
3% (três por cento) de sua frota para transporte de passageiros
destinados a eventos públicos em estádios de futebol, “shows”
musicais e espetáculos em geral que exigirem atendimento especial.

Art. 2º - As empresas que desejarem poderão utilizar veículos
retirados de circulação em linhas regulares por terem completado dez
anos de uso, desde que os submetam a revisão geral e avaliação de
condições de segurança por perícia técnica, atestada em laudo do
órgão competente.

Parágrafo único - Os ônibus poderão ter até quinze anos de
fabricação, desde que mantidos em perfeitas condições de segurança
e conservação.

Art. 3º - As empresas deverão submeter a frota especial aqui
identificada a vistoria para avaliação de segurança, estado geral de
conservação e conforto, a cada cento e oitenta dias.

Art. 4º - Os veículos destinados a esta finalidade deverão passar
pelas seguintes adaptações:

I - os bancos destinados a assento dos passageiros deverão ser
instalados nas laterais, dispostos um de frente para o outro;

II - entre as duas fileiras de bancos serão afixados seguradores
(protetores para apoio dos passageiros que forem transportados em
pé);

III - toda a frota receberá pintura em cores padrão, para fácil
identificação, e inscrições específicas.

Art. 5º - Os veículos a que se refere o art. 1º somente poderão ser
utilizados para a finalidade proposta por esta lei.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
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noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: É do conhecimento geral que, em quase todos os

eventos públicos de grande monta, especialmente em “shows”
musicais, espetáculos de futebol e outros que exigem destinação de
ônibus de linhas regulares para atendimento do transporte de massa,
após a realização de tais concentrações, as avarias nos veículos
utilizados - vidros quebrados, bancos rasgados, latarias amassadas e
outros estragos provocados pelos vândalos que se fazem presentes
aos espetáculos - têm trazido sérios riscos à integridade física e até à
vida de cidadãos que buscam o entretenimento sadio. Além disso,
inibem o comparecimento daqueles que se sentem intimidados com
tantas atitudes de violência, sem contar o prejuízo que ocasionam à
sociedade, que se vê obrigada a ser transportada, nos dias seguintes
aos espetáculos, em ônibus depredados, quando não sofre com a
redução da frota por tais motivos. Estas considerações, por si,
justificam a apresentação e tramitação deste projeto de lei.

Quanto à utilização de ônibus retirados da frota por superação do
prazo de dez anos, não implicará em aumento dos riscos para os
usuários, já que eles são revendidos para as mais variadas atividades
de transporte de passageiros, na Capital e no interior, inclusive para
transporte escolar e excursões. Ademais, a destinação que se
pretende, além dos cuidados das vistorias periódicas estabelecidas,
terá demanda de utilização em caráter especial.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.448/2007, da Deputada Ana Maria Resende e outras, em que

solicitam seja formulada manifestação de repúdio à decisão do Juiz
Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da Comarca de Sete Lagoas, o
qual tem rejeitado pedidos de providências contra homens que
agrediram e ameaçaram suas companheiras, com o argumento de
que a Lei Federal n° 11.304/2006 ( Lei Maria da Pen ha) seria
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inconstitucional. (- À Comissão de Administração Pública.)
Nº 1.449/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita

sejam inseridas nos anais da Casa as matérias que menciona,
alusivas à trajetória política e ao falecimento do Embaixador José
Aparecido de Oliveira. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.450/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Américo
Pedroso, Delegado-Chefe da Polícia Federal no Estado, por sua
atuação à frente do Departamento de Polícia Federal. (- À Comissão
de Segurança Pública.)

Nº 1.451/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Hospital Mater Dei pela criação
da Unidade de Radioterapia. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.452/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Bruno Melo Lima, Diretor-
Presidente da Metalsider Ltda., pelos relevantes serviços prestados
como Presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de
Minas Gerais - Sindifer. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.453/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Centro de Apoio Operacional do Meio
Ambiente, do Ministério Público Estadual, com vistas à apuração de
denúncia de crime de poluição ambiental no Bairro Jardim Colonial, no
Município de Ribeirão das Neves. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.454/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social e ao Colegiado
das Corregedorias com vistas a que sejam tomadas providências para
dirimir dúvida quanto à competência - se da Justiça Militar ou da
Justiça Comum - para a apuração de crimes cometidos por policiais
militares contra civis. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.455/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Comandante da 1ª Companhia Independente da
PMMG cópias de todos os processos instaurados contra os Cabos
Ribeiro e Araújo.

Nº 1.456/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
informações sobre a competência - se da Justiça Militar ou da Justiça
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Comum - para a apuração de crimes cometidos por policiais militares
contra civis. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.457/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Ouvidoria Ambiental do Estado com vistas a
que sejam tomadas providências urgentes relativas às denúncias
apresentadas nessa Comissão contra a empresa Serquipe -
Tratamento de Resíduos. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.458/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Comando da 4ª Região Militar do Exército
manifestação de repúdio pelo tratamento dado aos recrutas no
período de prestação do serviço militar, conforme denúncia do Sr.
Leonardo Emílio dos Anjos. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.459/2007, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José
Levindo Fumian, ex-Prefeito Municipal de Antônio Prado de Minas,
ocorrido em 7/11/2007. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

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 audiência pública “Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG 2008/2011”.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

8/11/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, André Quintão e Zé Maia
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação

da interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Presidente -
Apresentação das propostas dos Grupos 1 a 14 - Palavras do
Deputado Lafayette de Andrada - Palavras do Subsecretário Manuel
Carvalho da Silva Neto - Entrega do documento final - Palavras do
Deputado André Quintão - Palavras do Deputado Zé Maia.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência convida a

tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado Zé Maia, Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa; Deputado André
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Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular desta
Casa; Manuel Carvalho da Silva Neto, Subsecretário de Estado de
Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão - Seplag -; Marcos Vinicius Dias Nunes, Diretor de Políticas
Sociais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais e relator do Grupo 1; Celi Márcio Silva Santos,
Secretário Executivo do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Minas Gerais e relator do Grupo 2; Andrea
Lanna Mendes Novais, Representante do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais e relatora do
Grupo 3; Pedro Parizzi, assessor da Fiemg e relator dos Grupos 4 e
13; Isabela Nobre, relatora do Grupo 5; Jean Carlos Rocha Fernandes
de Brito, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social
e relator dos Grupos 6 e 9; Anísia Sudário Daniel, representante do
Conselho Regional de Educação Física - 6ª Região e relatora dos
Grupos 7 e 10; Paola de Almeida Ferreira, representante da Fiemg e
relatora do Grupo 8; Josimar José Rocha, representante do Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais e relator do
Grupo 11; Tânia Pugêdo, representante do Fórum Mineiro de
Educação Infantil e relatora do Grupo 12; Márcio Tadeu Pedrosa,
Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental e relator do Grupo 14; e Deputado Lafayette de Andrada,
membro da Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa e relator
do PPAG.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Gostaria de registrar a presença da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária Adjunta de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Destina-se esta parte

da reunião à audiência pública “Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2008-2011”, com a apresentação das
propostas dos grupos de trabalho.

Palavras do Sr. Presidente
Boa tarde, integrantes desta audiência pública, Deputado Zé Maia,

Subsecretário Manuel e todos os relatores que representam a
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pluralidade deste evento, os vários segmentos da sociedade civil
mineira. Quero, com alegria, iniciar esta plenária final dizendo que
ficamos positivamente surpresos com a qualidade e a quantidade de
participantes e de propostas tanto nas audiências regionais quanto
nas realizadas em Belo Horizonte.

Para se ter uma idéia, em Araçuaí foram 132 inscritos, em Frutal
115, em Juiz de Fora 140, e em Belo Horizonte 588, perfazendo um
total de 975 pessoas, que representam, coordenam e estão à frente -
como esta mesa aqui expressa - de algum movimento social, como
conselheiros de direitos, enfim, como lideranças sociais, populares e
empresariais do Estado de Minas Gerais.

Deixarei para informar o número de propostas ao final, quando todos
os expositores fizerem sua apresentação. Posso apenas adiantar que,
neste ano, o número de propostas mais do que dobrou em relação ao
PPAG 2004-2007.

Quero ouvir um comentário inicial do nosso Subsecretário de
Planejamento, que aqui representa o governo do Estado. O governo
foi e é parceiro dessa iniciativa.

Antes de passar a palavra ao Subsecretário Manuel, quero
agradecer muito o empenho e a presença dos gerentes dos projetos
estruturadores. Todos os projetos foram apresentados rigorosa e
majoritariamente pelos seus titulares. Isso revelou empenho na
parceria para a realização deste evento.

Antes de passar à apresentação dos relatores, gostaria de identificar
alguns Deputados membros da Comissão de Participação Popular,
que acompanharam também todo esse processo, um trabalho coletivo
da Comissão: Deputado Eros Biondini, nosso Vice-Presidente, que
esteve na audiência em Frutal; Deputado João Leite; Deputado Carlin
Moura, que coordenou hoje o grupo Educação de Qualidade;
Deputado Chico Uejo; Deputado Fábio Avelar, que coordenou hoje,
pela manhã, o grupo de meio ambiente; Deputado Getúlio Neiva, da
região de Teófilo Otôni, Mucuri e Jequitinhonha. Os vários Deputados
que acompanharem esse evento serão também devidamente
nominados.

Apresentação das Propostas dos Grupos 1 a 14
O Sr. Presidente - Neste instante, passaremos à apresentação das
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propostas do Grupo 1 - Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce -; do Grupo 2 - Redução da
Pobreza e Inclusão Produtiva -; do Grupo 3 - Rede de Cidades e
Serviços -; do Grupo 4 - Logística de Integração e Desenvolvimento -;
do Grupo 5 - Protagonismo Juvenil -; dos Grupos 6 e 9 - Defesa
Social, 1a e 2a Etapas -; dos Grupos 7 e 10 - Vida Saudável, 1a e 2a

Etapas -; do Grupo 8 - Investimento e Valor Agregado da Produção, 1a

Etapa -; do Grupo 11 - Investimento e Valor Agregado da Produção, 2a

Etapa -; do Grupo 12 - Educação de Qualidade -; do Grupo 13 -
Inovação, Tecnologia e Qualidade -; e do Grupo 14 - Qualidade
Ambiental.

Cada relator terá até 10 minutos para apresentar uma síntese dos
trabalhos realizados. Se houver o número de participantes do grupo, o
número de propostas apresentadas, se já houver a identificação de
propostas por projeto estruturador, tanto melhor. Todos sabem que
esse é um processo intenso. Há grupo que terminou há poucos
minutos. Então, na medida do possível, fazer uma síntese será ótimo,
caso contrário analisaremos proposta por proposta. Todas elas serão
publicadas no “Minas Gerais” e serão disponibilizadas na internet a
partir da semana que vem. No processo de tramitação, também terão
publicidade. Cada uma receberá um número, tramitando como
proposta de ação legislativa da Comissão de Participação Popular e
receberá parecer. Se o parecer for aprovado, a proposta será
encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira.

- Procede-se à apresentação das propostas, que compõem o
documento final e foram publicadas na edição do dia 15/11/2007.

Palavras do Deputado Lafayette de Andrada
Meu caro Deputado André Quintão, que preside esta audiência

pública, apenas para parabenizar os grupos de trabalho pelo alto nível
das propostas que estão sendo apresentadas. Como já disse o
Deputado André Quintão, somando-se as propostas apresentadas nas
discussões desta semana às apresentadas em discussões anteriores,
são mais de 500 - o que é trabalho para o relator, certamente, e
também para a equipe de governo. Quero parabenizar ainda os
relatores dos grupos, a Assembléia como um todo e as Comissões de
Participação Popular e de Fiscalização Financeira, esta na pessoa do
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seu Presidente, Deputado Zé Maia. Este é realmente um trabalho de
integração que a Assembléia faz com a população; é uma
aproximação da Assembléia com a sociedade. Acredito que a
participação da sociedade é importantíssima. Na verdade, esse
projeto nada mais é do que o planejamento do Estado tendo como
objetivo ser Minas o melhor Estado para se viver, e para quem? Para
a sociedade.

Quero dar uma notícia de primeira mão ao Deputado André Quintão
e aos membros deste corpo de debates: o Governador nos aguarda -
Deputado André Quintão, Deputado Zé Maia e eu -, ao final desta
reunião, para receber o balanço de como foram as reuniões do PPAG.
Vamos levar a ele a totalidade das propostas apresentadas,
solicitando-lhe que oriente os técnicos do governo para que, dentro do
possível, encaixem o máximo das propostas apresentadas nos
Projetos Estruturadores, para que as emendas sejam atendidas. No
mais, Deputado André Quintão, parabenizo-o pela condução dos
trabalhos. Parabenizo também a equipe da Seplag, na pessoa do
Subsecretário Manuel Carvalho, que tem dado um fantástico apoio à
Assembléia na condução desses trabalhos.

Mais uma vez, agradeço a todos e parabenizo os relatores. Tenho
de ausentar-me, como disse o Deputado André Quintão, para
participar de uma reunião relativa ao PPAG na Sedese. Muito
obrigado. Boa tarde.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada, figura-
chave nesse processo, relator do PPAG.

Palavras do Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto
Boa-tarde a todos, nobre Deputado André Quintão, Deputado

Lafayette de Andrada, caros colegas da Mesa, Srs. Deputados e
Deputadas, senhores e senhoras. Para o governo, essa é uma
experiência muito rica. Entendemos que a participação das pessoas,
da sociedade organizada nesse processo de debate - os planos de
governo são propostas em prol da sociedade - é extremamente
importante. Entendemos que a democracia exercida aqui, nos últimos
três dias, e em Araçuaí, Juiz de Fora e Frutal, na semana passada, foi
fundamental para legitimarmos e melhorarmos o PPAG.

Gostaria de parabenizar a iniciativa da Assembléia; da Comissão de
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Participação Popular, representada aqui pelo seu Presidente,
Deputado André Quintão; da Comissão de Fiscalização Financeira, na
pessoa do seu Presidente, Deputado Zé Maia, e a relatoria do PPAG,
Deputado Lafayette de Andrada, pela brilhante iniciativa - não é a
primeira, já é a quinta vez, se não me engano - de promover esse
processo riquíssimo, importante e democrático. Deixo aqui os votos de
que esse trabalho continue a ser feito nos próximos anos. Certamente
esse trabalho será explicado aqui. A Assembléia avaliará cada uma
das propostas, e o governo será chamado a negociar. Não importa se
a sua emenda pessoalmente foi ou não acolhida, se será ou não
acolhida, o que importa é a participação e a contribuição dada nesse
processo, pois é fundamental. Agradeço às praticamente 900 mil
pessoas que participaram, presentes ou não. Em nome do governo,
parabenizo a Assembléia, mais uma vez, por essa brilhante iniciativa.

Como disse inicialmente, esse processo é enriquecedor.
Acompanhei algumas propostas; e outras, não. Todavia, durante o
debate, tomei conhecimento de todas, que são muito interessantes.
Algumas são bastante atraentes; outras, muito específicas,
eventualmente não cabem no PPAG. Suponho que a Assembléia irá
considerá-las.

Gostaria de concluir, talvez repetindo palavras já ditas aqui pelo
relator, parabenizando os participantes pelo empenho, pela
manifestação democrática e pela contribuição legítima para a
discussão dos planos do governo. Além disso, agradeço
particularmente à Assembléia Legislativa, às Comissões de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Participação Popular,
representadas na Mesa pelo Deputado André Quintão e pelos demais
Deputados presentes, como, por exemplo, Carlin Moura, que
organizaram denodadamente este evento, com a contribuição
preciosa e esforçada - aliás, sou testemunha disso - dos servidores
desta Casa, particularmente dos assessores dos Deputados citados,
como dos Deputados Zé Maia, André Quintão e Lafayette de Andrada,
e do pessoal da Gerência de Projetos Institucionais. Parabéns a
todos! Muito obrigado pela oportunidade que me proporcionaram de
exercer a democracia plena.

O Sr. Presidente - Subsecretário Manuel, obrigado.
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Entrega do Documento Final
O Sr. Presidente - Neste momento, serão entregues formalmente às

Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira as
propostas formuladas nesta audiência.

Convido os Deputados João Leite e Carlin Moura, membros efetivos
da Comissão de Participação Popular, assim como o Deputado Padre
João, um dos suplentes, para, juntamente com este Presidente,
receberem oficialmente as 526 sugestões ao PPAG.

O Sr. Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito - Em nome da
comissão de relatoria e de todos nós, que participamos destes
trabalhos, desta atividade democrática e participativa, com a
transparência e a lisura do processo, entrego o resultado dos nossos
trabalhos às Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e
de Participação Popular, na presença dos Deputados. Agradecemos
ao Deputado André Quintão a oportunidade de participarmos desta
audiência pública do Plano Plurianual de Ação Governamental 2007 e
agradecemos a todos a presença e a participação conjunta.

A Sra. Andrea Lanna Mendes Novais - Em nome de todos os
relatores e participantes - estou representando todos vocês -, faço a
entrega do material com que trabalhamos durante todos esses dias ao
Deputado Zé Maia. Aproveito a oportunidade para pedir o empenho
desta Casa na aprovação das propostas elaboradas por todos nós, a
fim de que elas façam parte do PPAG. Obrigada a todos!

- Procede-se à entrega do documento final, composto das propostas
de ação legislativa, publicadas na edição do dia 15/11/2007.

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Gostaria de passar-lhes
algumas informações. A ata desta audiência pública contendo a
transcrição completa das exposições e debates será publicada no
jornal “Minas Gerais”, “Diário do Legislativo”, em edição da semana
que vem. Aos interessados em gravar em vídeo os trabalhos da
audiência pública esclarecemos que não será possível fornecer
cópias, mas haverá reprise do evento pela TV Assembléia. A reprise
da abertura ocorrerá no dia 16 de novembro, sexta-feira, às 9 horas; e
a do encerramento, no dia 17 de novembro, sábado, às 8h30min. Com
a palavra, o Deputado André Quintão.

Palavras do Deputado André Quintão
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Aproveitarei a oportunidade para fazer as minhas considerações
finais. Em primeiro lugar, falarei dos desdobramentos. Essas 526
sugestões serão analisadas pela Comissão de Participação Popular.
Teremos subsídio técnico da Consultoria desta Assembléia. Vocês
ouviram na exposição que há propostas muito específicas ao PPAG,
como inclusão de ação nova, alteração de finalidade e aumento de
recurso. Por outro lado, há propostas mais gerais, algumas não afetas
ao PPAG. Outras não são objeto dessa lei, mas podem ser de um
projeto de lei, de um requerimento ao Congresso Nacional. Então,
cada sugestão dessa será publicada e será objeto de parecer e de
encaminhamento.

Do ponto de vista político, disse isso na abertura, este é um evento
realizado em conjunto com o governo do Estado. Não adianta
aprovarmos uma matéria na Comissão de Participação Popular e,
depois, ela não prosperar na de Fiscalização; aprovarmos na
Comissão de Fiscalização Financeira e não obter êxito no Plenário;
ou, ainda, aprovarmos no Plenário e o Governador vetar. Então,
iniciaremos agora um intenso processo de negociação política. Já
tivemos aqui hoje uma ótima notícia, até em função da expressão e da
qualidade do evento. O Governador, que viajará para Israel na
segunda-feira, receberá hoje o conjunto de propostas que recebemos
de vocês, para que ele também possa distribuí-lo ao conjunto dos
membros do governo a fim de fazerem a análise, coordenados pela
Secretaria de Planejamento. Faremos também a análise aqui na
Assembléia. A partir da semana que vem, haverá o processo que
chamo de negociação técnico-política, para que incluamos o maior
número possível de sugestões na linha de aperfeiçoamento do PPAG
2008-2011. Evidentemente, todo recurso adicional tem de ser
subtraído de alguma área, o que gera um processo de negociação dos
próprios Projetos Estruturadores. Esse é o processo. Para concluir
tudo isso, temos, no máximo, até o dia 23 de novembro, que é o
último dia de apresentação de emenda ao PPAG. Objeto dessa
negociação técnico-política, as sugestões poderão transformar-se em
emendas populares. Até o dia 23 poderão ser apresentadas como
emendas populares e serão analisadas posteriormente pela Comissão
de Fiscalização Financeira. A participação da referida Comissão foi
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muito importante, porque a nossa idéia é que, já nessa negociação,
essa Comissão também participe, ou seja, o que aprovarmos na
Comissão de Participação Popular teremos a garantia de que será
aprovado na de Fiscalização Financeira e, com certeza, aprovado em
Plenário e sancionado pelo Governador. Esse processo, daqui para a
frente, será muito intenso.

Não poderia deixar de registrar aqui os agradecimentos,
primeiramente a vocês por essa participação muito expressiva e
qualitativa. Com certeza, mais de mil pessoas participaram. Algumas
pessoas participaram sem necessariamente ser inscritas,
principalmente nos grupos, pois a média de participação nos turnos foi
de mais de 400 pessoas, o que muito nos surpreendeu, mesmo em
áreas nas quais não esperávamos tanto público. A participação foi
muito positiva. Vários grupos se prepararam previamente. Conselhos
apresentaram sugestões, inclusive por meio de resoluções formais,
como nos casos do Conselho da Criança e do Consea, tudo
compatibilizado com o plano estadual recentemente elaborado. Houve
participação expressiva das áreas de assistência social, ambiental,
esportes, educação, enfim, de todas as áreas, as quais não
mencionarei aqui para evitar cometer injustiça com alguma. Todavia, o
certo é que foram realizadas oficinas preparatórias e trabalhos
prévios, o que qualificou muito o processo desse PPAG. Agradeço
também aos relatores, que, de maneira muito dedicada, fizeram
síntese num curto espaço de tempo. Queria aqui, novamente, na
pessoa do Subsecretário Manuel, agradecer a todos os gerentes -
alguns aqui presentes - dos Projetos Estruturadores, os quais
chegaram pontualmente e ficaram até a última pergunta, a última
informação e a ultima dúvida. Todos foram muito atenciosos em suas
exposições. Agradeço ainda aos servidores da Assembléia
Legislativa, porque elaborar, formular e executar um evento dessa
monta exige ampla mobilização. Assim, queria prestar a todos os
segmentos da Assembléia essa homenagem, que já foi prestada pelos
próprios relatores e pelo Subsecretário Manuel, desde as audiências
regionais e as de Belo Horizonte. Muito ainda será feito. Imaginem o
que é, num curto espaço de tempo, de 3, 4 ou 5 dias úteis, fazer
estudo técnico de 526 sugestões, porque, na semana que abrange os
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dias 19 a 23, já teremos de realizar reuniões extraordinárias
sucessivas da Comissão de Participação Popular, para aprovar as
sugestões uma a uma, para discutir o parecer, para ler o relatório.
Queria agradecer o feito e o que será realizado daqui para a frente.
Queria também agradecer aos servidores, funcionários dos gabinetes
parlamentares, dos gabinetes dos Deputados das comissões
envolvidas, na pessoa da Gláucia, da Ana e da Darklane, as quais até
realizaram oficinas prévias nas várias áreas de resultado e de atuação
presentes no Plano Plurianual. Como Presidente desta Comissão -
falo também pelos Deputados João Leite, Carlin Moura, Gustavo
Valadares e Eros Biondini, Vice-Presidente -, gostaria de dizer que
ficamos totalmente satisfeitos com o processo, que foi construído
desde 2003, o qual permite o conhecimento do planejamento de
médio prazo, o que representa mudança cultural importantíssima.
Essa prática não fazia parte da tradição nem desta Casa nem do
movimento social. Não era nossa tradição discutir planejamento de
médio prazo, não era praxe desta Casa discutir planejamento de
médio prazo, não era praxe do Executivo vir aqui, com seus gerentes,
discutir planejamento de médio prazo. Hoje, o Sr. José Carlos
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, fez um depoimento que
gostaria de reprisar aqui. Ele nos disse que, nos 32 anos em que
participou do serviço público, nunca havia vivenciado experiência
como esta, de gerentes de Projetos Estruturadores estarem aqui e
apresentarem orçamento e metas “tête-à-tête” com a população.
Então é um processo de mudança cultural. Evidentemente, isso exige
de nós e da sociedade civil maior capacitação e aperfeiçoamento no
que se refere à preparação, à organização. Durante a formulação pelo
Executivo, já buscamos incorporar essas sugestões. Portanto se trata
de um processo de amadurecimento. O mais importante é que ele não
pára. A revisão anual é garantida por lei. Então, ano a ano, a
Assembléia, junto ao governo, convoca os gerentes, apresenta os
resultados. Aliás, há de reconhecer o esforço do governo em instituir,
em seu interior, uma cultura de planejamento com os mecanismos de
gestão aqui apresentados. Logo, são fundamentais indicadores e
metas finalísticas. Teremos oportunidade de acompanhar e avaliar a
política pública. Esse é outro salto institucional, ou seja, além de
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acompanhar a execução orçamentária, o que já fazemos em algumas
áreas, vamos ter a possibilidade de acompanhar os relatórios de
metas físicas, indicadores e resultados finalísticos de cada área de
resultados, de cada projeto estruturador.

Nós, Assembléia e sociedade civil organizada, contando com a
colaboração do governo, estamos aqui compartilhando uma
experiência de fiscalização qualitativa da gestão pública, com
possibilidade de superação dos desafios. Penso ser isso muito
importante. Hoje, no Brasil, a Assembléia de Minas é a única que tem
uma experiência dessa natureza. Sentimo-nos muito felizes por estar
aqui fazendo este trabalho pelo quinto ano consecutivo, sentimento
este que vou relatar hoje ao Governador, visto que esse processo
precisa ser devidamente valorizado, como, aliás, já o vem sendo, uma
vez que sempre contamos com a presença dos gerentes no processo
de negociação, para o acolhimento do maior número possível de
emendas populares pertinentes ao PPAG. Destaco que uma grande
virtude, um grande avanço desse processo: desta vez a Comissão de
Fiscalização Financeira, presidida pelo Deputado Zé Maia, junto com
o relator, Deputado Lafayette de Andrada, integrou-se, desde o início,
ao processo. Deputado Zé Maia, agradeço-lhe, pois atitudes como
essa demonstram que a Assembléia, independentemente de partido
político ou de Comissão, trabalha em equipe e com o mesmo objetivo.
Fiquei muito feliz com esse processo. Obrigado a todos.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Com a palavra, o
Deputado Zé Maia.

Palavras do Deputado Zé Maia
Boa-tarde a todos os presentes. Agradeço a presença e o trabalho

de cada um de vocês. Agradeço-lhes também por terem nos ajudado,
nesses três dias, no processo de discussão das propostas que irão
nortear os investimentos do governo de Minas nos próximos quatro
anos. A palavra mais importante aqui é no sentido de que, se esses
investimentos se destinam a melhorar a vida do cidadão, nada seria
mais interessante que ouvir a sociedade, sobretudo a sociedade civil
organizada, para que se possa extrair dela as principais prioridades da
população de Minas Gerais. Essa é a riqueza do PPAG, conforme
destacou muito bem o Deputado André Quinto. Esse modelo de Minas
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Gerais, a parceria da Assembléia Legislativa, do governo de Minas e
da sociedade mineira, servirá, sem dúvida nenhuma, de modelo para
os demais Estados do nosso país. Agradeço a todos essa discussão e
a apresentação das propostas. Na pessoa da Sra. Andréa Lanna,
agradecemos aos relatores que ajudaram a formular as propostas. Dr.
Manuel, em sua pessoa agradecemos também ao governo de Minas a
ida ao interior e as discussões aqui. Enfim, é extremamente rico este
momento que atravessa o Estado de Minas Gerais. Agradeço ainda à
Assembléia Legislativa, ao Deputado André Quintão, a parceria, a
oportunidade de termos trabalhado juntos neste PPAG, assim como
em outras batalhas aqui, nesta Assembléia Legislativa. Agradecemos
também ao relator, Deputado Lafayette de Andrada. Minas Gerais sai
ganhando com esse momento extremamente vitorioso; e podemos
conferir, ao longo desses quatros anos, o resultado desse exaustivo
trabalho, especialmente o de vocês. Muito obrigado.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Estão reabertos os nossos

trabalhos ordinários.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de
segunda-feira, dia 12, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Registro de presença - Discussão e Votação
de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei nº 17.860; discursos dos Deputados
Getúlio Neiva e Paulo Guedes; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -
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Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
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 - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, 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.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

de alunos do Colégio Neusa Rocha, que visitam o nosso Plenário.
Manifestamos a nossa satisfação em vê-los assistirem à nossa
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reunião. Recebam os nossos aplausos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei nº 17.860, que dá denominação ao
viaduto situado na Av. Cristiano Machado sobre a Rua Jacuí, no
sentido centro-bairro, no Bairro Sagrada Família, no Município de Belo
Horizonte. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Continua em discussão o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Getúlio Neiva, que ainda dispõe de 30 minutos para o seu
pronunciamento.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,
ontem iniciamos a fase de discussão desse projeto e justificamos a
nossa posição favorável ao veto do Governador, mas fizemos
algumas digressões a respeito do viaduto e de quem morará debaixo
dele futuramente.

Ontem, era essa a tônica do nosso pronunciamento: mostrar a
necessidade de políticas públicas diferenciadas, não aquelas que
constam do plano de investimento do Estado, do PPAG ou do
orçamento, mas uma visão mais holística da nossa Capital. Hoje, Belo
Horizonte é uma cidade praticamente insensível à vida pública, à vida
política e ao espírito cívico. Isso foi retratado claramente nas
pesquisas que fizemos nas ruas da cidade: 8 em cada 10 moradores
de Belo Horizonte não se interessam pela vida pública, não se
lembram sequer nos candidatos a Deputados Federal e Estadual que
votaram nas eleições passadas.

Dissemos da nossa preocupação não apenas com a obra física do
viaduto ou com a sua nominação. Isso é menos importante, porque
uma cidade, um País não se constrói apenas com tijolos, cimento e
ferro, mas com sentimentos, solidariedade, fraternidade e busca da
melhoria de qualidade de vida das pessoas. Como Poder Legislativo,
isso nos leva, em todos os temas, a buscar a inserção da questão
humana, da hominização, como dizia o filósofo jesuíta Teilhard de
Chardin. E para buscar essa hominização, às vezes, temos de fazer
reflexões um pouco digressivas a respeito desses assuntos.

Comentamos o risco que este País corre com o Ministério Público
trabalhando o Estatuto da Criança e do Adolescente de forma tão
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radical. Essa geração está sofrendo os efeitos da Lei Camata. Quando
o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado - e discordava de
vários de seus dispositivos -, eu era Deputado Federal, assentei-me
perto da Rita Camata e disse-lhe que ela estava feliz, mas que
estávamos criando gerações e gerações de marginais para a nossa
pátria. Aí está o resultado: a proteção à infância e à adolescência
deveria incluir a preparação para o trabalho, não apenas o ócio
permanente dos jovens, que chegam à puberdade sem nenhum
sentimento de que devem ter responsabilidade por esse mundo.

É um absurdo o que se estabelece no Estatuto da Criança e do
Adolescente, mas mais absurdo ainda é a forma de o Ministério
Público executá-lo. Srs. Deputados, temos de nos preocupar com
essa questão. Se o Brasil não discute, Minas tem de começar a
discutir coisas desse jaez, porque não se pode buscar a formação de
gerações profícuas e produtivas se não cuidarmos de mudar o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Na verdade, Sr.
Presidente, V. Exa. apenas adiantou o que queria dizer ao ilustre
Deputado Getúlio Neiva.

Estou muito feliz com o seu encaminhamento nesta manhã, na
tribuna desta Casa. Realmente, encontram-se presentes, fazendo-nos
uma visita, os alunos da 5ª série do Colégio Neusa Rocha. Em nome
desta Casa, cumprimentamos os alunos e parabenizamos a direção
do Colégio Neusa Rocha.

O assunto que o ilustre Deputado traz a esta tribuna é
extremamente pertinente para os ilustres espectadores que estão nas
galerias. Cumprimento V. Exa. pela abordagem que faz, desta tribuna,
da Lei nº 8.069/90, mais conhecida como ECA - Estatuto da Criança e
do Adolescente.

Como V. Exa. e vários Deputados desta Casa, também tenho
origem em família humilde. Este Deputado começou a trabalhar aos
11 anos de idade. A partir dos 13 anos, já ajudava no orçamento
doméstico e a nossa querida mãe. O posicionamento de V. Exa. é
absolutamente correto. Temos de incentivar o trabalho. Há diferença
entre trabalho escravo e aquele que deve ser permitido e incentivado.
E é esse trabalho que V. Exa. menciona de forma consciente e
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equilibrada, e o cumprimentamos por isso. Há necessidade de haver
compreensão e um entendimento mais maduro, equilibrado e sensato
dessa legislação, para que aqueles que querem trilhar uma vida sadia,
tranqüila e em harmonia com o conjunto da sociedade comecem a
trabalhar mais cedo. O trabalho engrandece, amadurece, é tudo na
vida de um ser humano, desde que seja bem conduzido. Neste caso,
o adolescente será conduzido e orientado.

Hoje, o Ministério Público, a Assembléia, o Judiciário, o Conselho
Tutelar e vários órgãos e poderes constituídos estão aptos a fazer
esse acompanhamento.

Cumprimento-o, deixando meu apoio incondicional para suscitarmos
o debate e, principalmente, para que o legislador federal reveja essa
situação e propicie aos adolescentes um futuro e uma condição de
engajamento na sociedade ainda melhores, sob essa ótica que V.
Exa. aborda. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que agradeço o aparte de V. Exa.,
Deputado Sargento Rodrigues, que enobrece o nosso
pronunciamento.

O Sr. Presidente - Deputado Getúlio Neiva, a Presidência, na
obrigação do cumprimento do Regimento, informa que V. Exa. se
dispôs a discutir o Veto à Proposição de Lei nº 17.860, mas está com
discurso totalmente desvirtuado.

O Deputado Getúlio Neiva - Talvez V. Exa. tenha encarado o meu
pronunciamento semanticamente, de forma equivocada: estou-me
referindo à possibilidade de não nomearmos um viaduto, pois haverá
pessoas morando embaixo, se não melhorarmos a sociedade;
estamos tratando da nominação do viaduto, tentando encontrar uma
forma de os mais pobres não terem de morar debaixo do viaduto.

O Deputado Padre João (em aparte) - Nobre Deputado Getúlio
Neiva, acompanhei atentamente o pronunciamento de V. Exa. ontem,
à noite, e a sua continuação nesta manhã. Em respeito à pessoa de V.
Exa., discordarei das idéias que suscitam o debate, assim como de
uma afirmação do nobre colega, Deputado Antônio Júlio, na noite de
ontem, que fez referência ao trabalho.

Na verdade, uma das coisas boas deixadas pelo Presidente Collor
foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma conquista da
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sociedade na época em que V. Exa. estava na Câmara. Pode haver
exageros de alguns Conselheiros ou de alguns Promotores. Não
quero generalizar que seja do Ministério Público como um todo.

Porém, não existe nenhum impedimento ao trabalho. Temos menor
aprendiz, de 14 a 16 anos, e a própria Casa nos dá o exemplo: muitos
adolescentes, de 16 a 18 anos, aqui trabalham. O que faltou ao Brasil
foi o incentivo à geração de emprego. Nesses últimos quatro anos,
estamos avançando e ainda temos milhões de pais de família
desempregados. Comecei a trabalhar aos 6 anos de idade, quando já
tinha meus deveres. Mas hoje entendemos que o trabalho da criança
e do menor é, em primeiro lugar, o estudo, o que não o impede de, a
partir de 14 anos, ter alguma atividade profissionalizante. Entendo que
a lei foi um avanço, embora, como toda lei, possa ter algum exagero
em determinado artigo. Mesmo o Estatuto, eu o considero um avanço,
a partir 1988, assim como todos os Conselhos, na verdade. A
participação da sociedade serviu para assegurar os direitos, o que era
um escândalo, pois existiam muitos exageros dos nossos pais e avós.
Não existe, também, impunidade. O que existe é uma ausência do
Estado para garantir casas, espaços, para a aplicação de medidas
socioeducativas. Em muitos lugares, os Juízes, em sintonia com a
comunidade, com a sociedade civil, têm possibilitado a menores,
inclusive infratores, passar por correção por meio de medidas
socioeducativas previstas no Estatuto. Portanto, não existe
impunidade, muito menos impedimento ao trabalho. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Padre João, eu que agradeço.
Acrescento à sua fala - lembrando-lhe que passei a admirá-lo ao
conhecê-lo mais profundamente, ao conhecer sua forma de ação -
que o drama é: há, em 37 capítulos da Constituição brasileira, de
forma definida e bem clara, os direitos do cidadão. Mas apenas uma
vez, na Constituição Federal - a famosa Constituição Cidadã -, fala-se
em deveres. O excesso de proteção prejudica. Todos os que são pais
sabem que, quando se passa as mãos na cabeça dos filhos, eles não
prestarão para nada. Se você não souber corrigir, fazendo com que
vejam os dois lados da vida, inclusive o das responsabilidades, não
terá filhos bons. Temos de discutir, com certeza, o assunto, nesta
Assembléia.
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Quando se fala em morar debaixo do viaduto, é a isso que me refiro.
É preciso derivar, às vezes, para se chegar à análise mais concreta
sobre assuntos importantes.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o, Deputado
Getúlio, pelo tema que discutimos, embora eu nada tenha a ver com o
projeto de lei do Governador. Mas é um tema palpitante, e acho que
momentos de discussões como esse têm de acontecer no
Parlamento.

Concordo em gênero, número e grau com o pronunciamento de V.
Exa. O trabalho nunca diminuiu nenhum adolescente ou jovem. Nunca
ouvi dizer que alguém perdesse alguma coisa por trabalhar. É claro
que temos de estar atentos ao trabalho escravo, principalmente, aos
que ocorrem nas carvoarias, onde vemos crianças, de 6 anos, 7 anos,
executando esse tipo de tarefa. Esse é um trabalho condenável. Mas
o trabalho tem de ser estimulado. Vemos muitos jovens que não têm
nada para fazer reunirem-se em grupos, tornando-se predispostos à
criminalidade, vulneráveis à bandidagem, o que observamos no Rio
de Janeiro, nas favelas, infelizmente. As leis que tratam das nossas
crianças e dos nossos adolescentes têm de ser corrigidas, pois, hoje,
a nossa realidade é outra.

Para exemplificar, gostaria de chamar a atenção para um dos
melhores e dos mais importantes trabalhos realizados com crianças
em Montes Claros: a criação da Guarda Mirim, pela Sra. Maria Neuza,
Delegada aposentada. Formam-se três turmas por ano, que recebem
apoio religioso e da Polícia Militar. Durante três meses, as crianças, os
jovens e os adolescentes fazem o curso e, ao concluírem, são
disputados pelo comércio da cidade. Essas pessoas, tiradas da rua,
sem formação religiosa ou cívica, têm ali a oportunidade de ter contato
com a cidadania.

Corroborando o que V. Exa. diz, quero prestar uma homenagem à
Guarda Mirim de Montes Claros e à ex-Delegada Maria Neuza, que
realiza esse trabalho há mais de 10 anos. Getúlio, esse trabalho não
recebe apoio de ninguém, nem dos governos estadual e federal para
pagamento dos instrutores, do aluguel, dos uniformes. Tudo isso é
feito graças ao apoio da sociedade de Montes Claros. Aliás, quero
trazer a Guarda-Mirim a esta Casa, para lhe prestarmos uma
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homenagem, bem como à Dra. Maria Neuza, para mostrarmos ao
Estado e ao País esse bom exemplo de Montes Claros.

Parabéns pelo seu pronunciamento.
O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado, agradeço a

V. Exa. o aparte. Quero apenas dizer ao nosso querido Padre João
que, ontem, o nosso posicionamento foi para provocar uma discussão,
porque estamos muito apáticos. Agora, está em discussão a
denominação do viaduto. V. Exa. conduziu a discussão para essa
questão, o que é correto. Esse veto talvez quisesse não permitir que
os homens morassem debaixo do viaduto. Portanto, essa discussão é
importantíssima.

Em relação à questão do estatuto, acho que houve avanços. O meu
posicionamento, às vezes um pouco mais radical, é para chamar à
discussão. Vamos analisar a questão e ver o que foi importante e
negativo. Desde que li o Estatuto, sempre questionei um ponto. Se
continuássemos da forma que estava, a bandidagem utilizaria a mão-
de-obra das crianças e dos adolescentes para o tráfico, os assaltos, o
crime. É isso o que está acontecendo, e, infelizmente, de modo
crescente. Precisamos tomar uma providência urgente. Mas temos de
aplaudir o que é positivo. A minha discussão, ontem, foi apenas para
provocar uma discussão clara, sem paixão, para ouvir os dois lados.
Estamos vendo o que está dando errado agora. Ontem, fiquei
apavorado quando soube de um pai que utilizava a filha de 16 anos
para traficar. Isso me marcou muito. Temos de fazer alguma coisa.

Deputado Getúlio Neiva, é importante discutirmos a denominação do
viaduto. Talvez, o nosso Presidente esteja considerando essa
discussão não pertinente ao tema, mas é muito mais que pertinente.
Sabemos que os viadutos sempre constituíram um espaço para os
moradores de rua, principalmente para os que querem fugir de casa.
Que denominação daremos a esse viaduto? O Governador não achou
legal o nome dado. Temos de encontrar um nome mais importante,
até para evitar que os adolescentes e os jovens venham a morar
debaixo dele. Vamos continuar essa discussão para provocar os que
defendem com vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Podemos fazer uma discussão clara, sem demagogia e hipocrisia,
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apesar de a matéria não ser afeta à Assembléia Legislativa, mas ao
Congresso Nacional. Agradeço a V. Exa. o aparte. Teremos mais uma
hora para conversar e vamos discorrer sobre o assunto do viaduto,
pois o veto causa uma série de conseqüências gravíssimas.

O Deputado Getúlio Neiva - Pois é, Deputado, vamos sugerir que o
nome seja Viaduto das Almas Penadas, das Almas Sofridas, das
Almas Desesperadas. Enquanto não conseguimos nomear o viaduto,
concedemos aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Getúlio
Neiva. V. Exa. sabe da admiração que tenho pelo seu trabalho. Como
Secretário de Estado, tive a oportunidade de visitar sua cidade, Teófilo
Otôni, e ver seu trabalho social, sua preocupação com as crianças da
região, sua busca em oferecer oportunidade, capacitação e formação
para o trabalho.

Entretanto, proponho uma reflexão lembrando um ditado de nosso
tempo: não podemos jogar água para fora da bacia ainda com a
criança dentro. Nesse caso, é preciso ter muito cuidado com o
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, instrumento
fundamental para a cidadania em nosso País, muito importante para
as crianças e para os adolescentes. Hoje, é muito comum a família e o
Estado faltarem. Então, sobra o Estatuto, que, de alguma forma,
oferece amparo.

Hoje, o problema do Brasil é o trabalho infantil. Temos que acabar
com ele, pois é penoso. Outro dia, fui visitar minha filha e, enquanto
corria na orla de uma praia, vi um homem exigir que uma criança
carregasse uma caixa cheia de cocos para vender. Ele empurrava a
criança e a mandava pegar a caixa pesada. Eu intervim e o ameacei
de prisão, caso continuasse fazendo aquilo. Era impossível que a
criança carregasse todo aquele peso.

Nossas crianças não têm oportunidade na escola, porque muitas
têm que começar o trabalho penoso, às vezes no meio rural, muito
cedo. Nem vou falar sobre isso, pois sei que V. Exa. me dá aula dessa
matéria, já que conhece a situação de nossas crianças no meio rural e
as viagens que precisam fazer, porque concedia transporte escolar e
sabe dessa luta. Então, com cuidado, vamos tratar do ECA. Não
devemos jogar água para fora da bacia com a criança dentro dela.
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Para encerrar, relatarei duas experiências vividas como gestor da
criança e do adolescente em Minas Gerais. V. Exa. sabe que tivemos
a Febem no Estado, que foi extinta em 1995, neste Plenário, por meio
de mensagem enviada pelo Governado Eduardo Azeredo. Mesmo
extinta, sobrou seu patrimônio, as fazendas. Com o apoio dos meus
companheiros do governo do Estado e desta Casa, tive a
oportunidade de fechar as últimas unidades da Febem. Mas uma visita
me impressionou. Fomos até a fazenda à noite. Lá viviam 91 homens
com transtorno mental. O lugar foi fechado, mas buscamos o benefício
de prestação continuada para essas pessoas. Algumas retornaram à
convivência familiar, pois, com o salário mínimo, podiam comprar os
medicamentos controlados; outras voltaram para seus Municípios.

Dois casos me chamaram a atenção. Um diz respeito a um homem
de 57 anos que, aos 7 anos de idade, disparou uma arma contra um
primo. Na época, não existia o ECA.

A polícia levou-o para aquela fazenda e, 50 anos depois, ele se
encontrou novamente com o Estado, mas cumpriu uma pena de 50
anos por uma arma disparada. O outro era surdo e mudo e também
nessa idade foi encontrado em uma das nossas cidades de Minas
Gerais. Não sabia ler nem escrever, não falava, não ouvia, sendo que
tinha 40 anos de internamento em uma unidade. Era isso que faziam
com nossas crianças, Deputado Getúlio Neiva. Por isso, insisto - sei
que V. Exa. abordou esse assunto com muito cuidado - em falar sobre
os aspectos positivos do ECA, mas muitos, por desconhecimento - e
este não é o caso de V. Exa. -, querem jogar o Estatuto fora. Devemos
ter cuidado porque - repito - ele é hoje a salvaguarda das nossas
crianças. Se há exageros, é importante discuti-los, mas temos de
protegê-lo e sei que esse é também o interesse de V. Exa. Muito
obrigado pela oportunidade.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço, Deputado João Leite, sua
preocupação em fazer o reparo da nossa fala, mas mencionamos
exatamente os exageros. Ao tratar do Ministério Público, combato os
exageros, não o Ministério Público; ao falar do ECA, combato seus
exageros e, sobretudo, os do Ministério Público na sua aplicação. Não
combato o Estatuto, que em si é muito bom, mas precisa ser
aprimorado. Esta é uma Casa que deve refazer as leis ou procurar
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discuti-las, se não puder elaborá-las, se forem nacionais. Pelo menos,
na esfera estadual, deve ser feita essa discussão.

V. Exa. terá uma surpresa agora: aos 11 anos de idade, pedi ao meu
pai que conseguisse para mim uma vaga na Febem. Eu me internei na
Febem por um ano, no Instituto João Pinheiro, nos sete pavilhões,
mas tinha alguns direitos. Trabalhava pela manhã na agricultura
plantando quiabo e, à tarde, ia para a Estadual Alberto Behrens. V.
Exa. conhece muito bem o Instituto João Pinheiro, onde me internei
por um ano. Aprendi alfaiataria, carpintaria, a plantar quiabo e
tipografia, de onde nasceu a minha vocação para o jornalismo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, o
instituto não era Febem, mas um local de aprendizagem.

O Deputado Getúlio Neiva - Era vinculado à Secretaria de Trabalho,
na época, que cuidava da formação.

É isso que quero dizer: existem instituições importantíssimas e
sérias e outras que passam a mão na cabeça e não previnem. Não
queremos aqui combater o ECA, ao contrário, queremos proteger a
criança e o jovem e prepará-los para suas responsabilidades,
enquanto brincam e estudam.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Serei breve, Deputado Getúlio
Neiva. Esse tema provoca todos nós, e quero também registrar, na
linha dos Deputados João Leite e Padre João, a preocupação com o
fato de que precisamos, cada vez mais, conhecer o Estatuto e garantir
políticas públicas em relação à criança, ao adolescente e à juventude.

Historicamente, vemos ausência do Estado na promoção de
políticas públicas e, principalmente, de medidas sócio-educativas, que
são fundamentais para se evitar que uma criança chegue até a
internação, que deve ser a última atitude a ser tomada pelo Estado.
Desejamos que, nesse tempo, efetivamente o Estatuto seja cumprido,
e uma das razões para isso é a escola em tempo integral, onde as
nossas crianças podem ficar durante o dia e têm direito à alimentação,
de realizar atividades artísticas e culturais. Ou seja, esse conjunto de
ações e políticas poderá efetivamente garantir o cumprimento do ECA.

Penso que as leis já são duras e penalizam muito os pobres. Grande
parte da legislação brasileira foi feita com a visão da elite, e quem
efetivamente acaba sendo penalizado pela severidade das leis são os
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mais pobres, a comunidade negra, as mulheres, as periferias dos
grandes centros urbanos. Então, temos de construir políticas públicas
para mudar as cidades, incluir a população e ter resultados que dêem
oportunidade para a juventude e as crianças quanto a cidadania,
espaços de construção da sua própria vida e escolhas.

O Estatuto é moderno e atual. Se as medidas fossem cumpridas,
hoje teríamos a ausência do trabalho infantil. Temos que deixar uma
marca na sociedade em relação às políticas sociais, erradicando de
vez o trabalho infantil e incluindo nossas crianças e nossa juventude
num processo de cidadania, mudando o rosto do Brasil em relação às
desigualdades sociais. Muito obrigada.

O Deputado Getúlio Neiva - Discordamos violentamente da posição
de V. Exa., no entanto deixaremos a discussão para o momento
oportuno, uma vez que nosso colega discutirá o projeto.
Aproveitaremos a oportunidade da discussão desse projeto, que será
feita pelo Deputado Paulo Guedes.

Quero dizer a V. Exa. que estou convencido de que, se a sociedade
livre não puder ajudar os muitos que são pobres, não salvará os
poucos que são ricos daqui a algum tempo. Essa é uma verdade, mas
não caio nesse paradoxismo. Prefiro apresentar minha posição e o
aprimoramento das leis para uma efetiva proteção da criança e do
jovem, não para a falsa proteção que dá o Estatuto da Criança, que
precisa ser reformulado. Temos que trabalhar para reformulá-lo e não
temer a discussão desse assunto com a sociedade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo
Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
discutiremos o veto total do Governador à Proposição de Lei nº
17.860, que dá denominação ao viaduto situado na Avenida Cristiano
Machado, sobre a Rua Jacuí, no sentido centro, no Bairro Sagrada
Família, no Município de Belo Horizonte, em que a comissão especial
opina pela manutenção do veto. Gostaria de dizer que essa é a nossa
posição e a posição da nossa Bancada. Estamos de acordo com o
governo, porque ficou claro que há um conflito de interesses. Esta
Casa está tratando de um assunto que deveria estar sendo discutido
na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e não na Assembléia
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Legislativa.
Quero aproveitar esse assunto e cobrar da Cemig a iluminação do

viaduto. Essa, sim, é uma reclamação. Esse viaduto está precisando
urgentemente de uma nova iluminação. Essa é uma reivindicação
antiga. Estamos aproveitando a discussão sobre o projeto para cobrar
a iluminação deste viaduto. Já que estamos falando sobre a
iluminação, quero tratar também sobre um assunto relacionado com a
competência da Cemig.

Ontem estivemos em São João das Missões, juntamente com os
membros da Comissão de Segurança Pública. Os Deputados
Sargento Rodrigues e Paulo Cesar estiveram comigo na sede da
reserva dos índios xacriabás. Discutimos a violência na região.
Aproveitamos a oportunidade para visitar alguns poços artesianos no
Município de São João das Missões que estão equipados há três
anos, mas a Cemig não liga a energia. Tiramos fotos dos poços
artesianos. Há mais de 100 poços na mesma situação naquela região
do Estado. Concedo um aparte ao Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Agradeço o aparte a V. Exa.
Continuamos a discussão sobre esse veto importante que o
Governador opôs ao viaduto. Quando o Governador opôs a
denominação desse viaduto, logicamente pensou na Copasa, na
Cemig e em todos esses problemas que vivemos no Estado de Minas
Gerais. O problema da Cemig merece que uma CPI seja constituída
nesta Casa.

O problema da Cemig está merecendo uma CPI nesta Casa. Sei
que isso não acontecerá, porque estamos impedidos de fazer
qualquer comissão especial, principalmente CPIs. Mas, seja como for,
precisamos apurar alguns contratos que estão sendo revistos na
Cemig e tomar providências com relação ao Luz para Todos, cuja
implantação está mais atrasada em Minas Gerais que em outros
Estados.

Vimos todos as campanhas publicitárias da Cemig dizendo que o
problema de energia elétrica já estava resolvido no Noroeste de
Minas. Ora, não é verdade. E é de estarrecer ficarmos aqui discutindo
a denominação de um viaduto enquanto poderíamos falar da falta de
água da população do Norte de Minas, por pura incompetência da
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Cemig. A Cemig não tem mais nenhuma responsabilidade social como
tinha antigamente, quando o governo a controlava. Hoje, infelizmente,
quem a controla são sócios estratégicos - inventaram isso também -, e
eles só querem lucro. Só querem colocar a energia elétrica onde
podem ter lucro. Nem sei se essa lógica está certa. Em Papagaios, a
população está sem água, porque a Cemig não consegue suprir o
poço artesiano que fica dentro da cidade. A fiação está lá, mas não
tem energia. Uma energia de 220W chega, no máximo, a 140W. A
bomba não funciona. O Prefeito teve de arranjar um gerador para
suprir a energia que deveria ser fornecida pela Cemig. Isso, para não
deixar a população sem água. E, mesmo assim, falta água, porque o
gerador não consegue funcionar 24 horas por dia. O mais grave é
que, em Papagaios - com situação tão séria quanto a do Norte de
Minas -, 65% das indústrias funcionam com gerador, porque não
recebem energia da Cemig. E a cidade está próxima da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. É vizinha de Sete Lagoas e
Paraopeba.

Precisamos ter coragem de discutir essas coisas, até mesmo para
auxiliar as ações do governo em relação à Cemig, para que a
companhia agilize seus investimentos. Ela não está investindo. Na
verdade, não é a Cemig que investe. Quem investe é o contribuinte. E,
como ali tem de ser investimento público - da Cemig, do Luz para
Todos ou do governo -, não há a mínima boa-vontade de suprir aquela
população de energia elétrica e água. V. Exa. tem feito uma denúncia
gravíssima nesta Casa: o povo daquela região passa necessidade de
água. A cidade tem mais de 100 poços artesianos montados, com
bombas e tudo pronto, mas falta energia da Cemig. Está na hora de
tomarmos um posicionamento, cobrar da Cemig ou do Governador
uma ação mais efetiva. Tenho certeza de que o Governador está
sendo enganado com relação ao Norte de Minas. Ele deve estar
achando que tudo vai bem. Afinal, pelas propagandas, tudo vai bem
mesmo, não há problema nenhum, mas, na prática, as coisas não
estão acontecendo. Isso traz muito desgaste para a própria Cemig,
que enche a boca para dizer que, há oito anos, está na Bolsa de
Valores - tem até um nome estrangeiro que nem sei como se fala. Isso
não interessa para o povo do Norte de Minas. Interessa ao povo do
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Norte de Minas ter água e energia elétrica em casa.
Infelizmente, não acredito mais nos números fornecidos pelos

órgãos de governo, tanto estadual, federal e, em alguns casos,
municipal. Repetirei uma história que já contei nesta Casa. Uma vez,
uma cidade perto de Pará de Minas recebeu um prêmio do Unicef por
ter a melhor educação do mundo. Quando isso foi anunciado, eu
quase caí de costas. Pensei: “Meu Deus, sou votado lá, sou de lá, e
sei que não é assim”. Coincidentemente, eu havia visitado a escola há
alguns dias e dado recursos para comprar material e lhe dar
sobrevivência. E essa mesma escola foi premiada pelo Unicef como a
melhor do Brasil. Não falei nada para não gerar mais desgaste. A
população, tanto quanto eu, estava também estarrecida. O Prefeito foi
até cassado depois. Sabem o que fizeram? Contrataram um técnico
que preencheu os questionários da Unicef. Ninguém visitou a escola.
O questionário ficou perfeito. O camarada ganhava para fazer isso.

Os números da Cemig e da Copasa são apenas para enganar nessa
especulação que é a Bolsa de Valores. Quando parte da Cemig foi
vendida e a Copasa colocou parte de suas ações na Bolsa de Valores,
logicamente foram dadas informações muito atraentes. Enquanto isso,
o povo está sofrendo. Por exemplo, na questão do São Francisco, até
agora a Copasa não se manifestou. Não estou me referindo mais aos
órgãos ambientais, que não se manifestam quando se trata de uma
situação de Estado.

Sugerimos à Deputada Ana Maria Resende que façamos uma
verificação “in loco” para saber se os nossos pronunciamentos, se os
nossos posicionamentos estão corretos. A Copasa diz que está
tratando 100% do esgoto de Belo Horizonte, que a água do Rio das
Velhas está semelhante à água mineral, de tão pura. Na verdade, Sr.
Presidente, não é isso o que está acontecendo.

O Deputado Paulo Guedes - Deputado Antônio Júlio, a informação
aqui repassada pela Deputada Ana Maria Resende - e não pela
Copasa - de que 90% do esgoto de Belo Horizonte são tratados é uma
grande inverdade. Noventa por cento do esgoto são coletados, e
apenas 45% do esgoto são tratados. E mais, Deputado Carlin Moura,
é feito somente o tratamento primário. Deveríamos ter o tratamento
terciário. O tratamento secundário não existe.
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O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
essa discussão é muito importante. Estou percebendo que esta
Assembléia está tendo uma reação, ou seja, teremos a oportunidade
de realizar debates aqui. O debate era feito sempre por um só
Deputado, que ocupava a tribuna, falava, discutia, mas não havia
interesse de outros Deputados na discussão. Agora estou percebendo
que isso está mudando.

Fizemos uma provocação sobre a questão do viaduto, matéria
vetada pelo Governador. Como estávamos preocupados que fosse
utilizado por jovens e adolescentes, utilizamos o ECA em nosso
discurso. Fiz uma provocação a alguns parlamentares, para que
discutíssemos o assunto. É preciso provocar os Deputados para que
possamos fazer debates. Quando falamos sobre a Deputada - e foi
também uma provocação -, ela veio, e fizemos um belo debate na
última quinta-feira.

Hoje estamos tendo a oportunidade de discutir, de fazer um debate
propositivo, ou seja, queremos soluções. Ninguém está brigando,
queremos soluções. Precisamos continuar essa discussão. A Copasa
precisa dar uma resposta ao povo de Minas, ao povo do Norte de
Minas. Não adianta varrer esse problema sério para debaixo do
tapete. Querem colocar a culpa em São Pedro. Estão rezando para
isso, mas São Pedro já disse que devem fazer uma procissão de pelo
menos 100km, a pé, para que talvez atenda aos interesses da
Copasa, e não aos interesses da população. Dizem que a chuva
limpará as algas que lá estão, Sr. Presidente, jogando-as no mar, e o
problema será resolvido.

Não concordo com isso. Se isso aconteceu, houve algum problema
anterior. Precisamos verificar o que aconteceu e o que está
acontecendo. Isso ocorrerá no próximo ano? Daqui a dois anos
acontecerá novamente? Será que podemos conter isso agora? Existe
solução? Como a engenharia está tão moderna, será que impedirá a
proliferação dessas algas?

Devemos discutir o assunto. V. Exa. está de parabéns. Vamos
continuar cobrando providências. A Cemig está se transformando em
um problema sério. Essa empresa está colocando propagandas
caríssimas na televisão, de 30 em 30 segundos. Quando uma
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empresa pública começa a fazer propagandas excessivas, podem ter
certeza absoluta de que está encobrindo alguma coisa, alguma
deficiência. Obrigado, Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Paulo
Guedes, V. Exa. e o Deputado Getúlio Neiva estão discutindo o veto à
denominação do viaduto da Av. Cristiano Machado. Essa discussão,
por mais singela que possa parecer, apresenta algumas reflexões.

Em primeiro lugar, existem questões que precisam ser modificadas e
aperfeiçoadas. O caso específico do veto reforça a necessidade de
esta Casa Legislativa ter sempre o cuidado de respeitar a autonomia
municipal. Acertadamente, o veto vai ao encontro desse pensamento:
a competência para a denominação do viaduto é do Município de Belo
Horizonte, por meio do seu Poder Legislativo, ou seja, da Câmara
Municipal. Isso é importante, pois, muitas vezes, na ânsia de legislar,
passamos por cima dos princípios básicos. Esse princípio da
autonomia municipal é sagrado. O nobre Deputado Getúlio Neiva faz
algumas reflexões importantes, das quais discordo, pois há elementos
na legislação brasileira que precisam primeiramente ser cumpridos e
outros que precisam ser modificados. Darei um exemplo de legislação
brasileira que precisa ser rigorosamente cumprida, mas que ainda não
foi: o Estatuto da Criança e do Adolescente. Este não precisa de
modificação, mas, sim, da presença do poder público e da mão forte
do Estado para que saiam do papel as determinações e os direitos
garantidos, a fim de proporcionar um futuro melhor às nossas
crianças. Para isso, são necessários educação de qualidade,
formação profissional e equilíbrio familiar. E isso se consegue com
justiça social, pois a maior fábrica e a grande mãe de bandidos neste
país, sem dúvida alguma, é a exclusão social. Não temos de nos
preocupar em mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente; temos
de nos preocupar com outras questões, por exemplo, os desvios de
função que certas empresas públicas de Minas Gerais têm feito. A
Cemig, sobre a qual V. Exa. muito bem falou da tribuna, deveria ter
maior controle social, pois está mais preocupada com os lucros dos
acionistas estratégicos e majoritários e com os lucros das bolsas de
Nova Iorque - a famosa Nasdaq - do que com o seu papel social, que
é fundamental.
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O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
admiro-o muito pela sua vocação socialista. Eu também já fui muito
mais radical que algumas pessoas acreditam em relação ao
socialismo, mas tenho a convicção de que trabalho não mata
ninguém, apesar de o trabalho escravo matar todo o mundo. Os
exageros previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente precisam
ser enfrentados, mas precisamos parar de ser piegas. Temos de ser
realistas e colocar os pés no chão.

O companheiro Deputado Weliton Prado começou a trabalhar aos 5
anos de idade. O companheiro Deputado Adalclever Lopes foi
ascensorista no Edifício JK aos 9 anos. Eu comecei a trabalhar aos 10
e sou o mais velho dos três. O Deputado Domingos Sávio começou a
trabalhar quando criança. V. Exa., meu querido colega, também
começou a trabalhar jovem. Portanto trabalho não mata ninguém. O
que mata é o exagero. A ausência do Estado na fiscalização dos
exageros é necessária. A crise do leite ocorre por falta de fiscalização.
Se houvesse fiscalização, não haveria esse problema do leite. No
Norte de Minas, os poços artesianos do Deputado Paulo Guedes
estão sem a ligação da Cemig porque o governo falhou. V. Exa. tem
razão absoluta em um aspecto: o Estado tem falhado. Estamos aqui
para aprimorar as leis e exigir, como V. Exa. tem feito, de forma
bastante forte, o cumprimento das obrigações do Estado. Nisso
concordo com V. Exa. e dou-lhe a mão em cumprimento.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Muito bem, nobre Deputado
Getúlio Neiva. Eu também entendo que o trabalho não mata ninguém.
O que mata as pessoas é a miopia dos seus pensamentos. Temos de
preparar as nossas crianças para, no momento oportuno, quando
forem adultas, terem devida formação humana e profissional a fim de
sustentar as famílias. Somos contra crianças de hoje serem arrimo de
família, porque essa função não pode ficar por conta delas, nobre
Deputado. Não sou contrário ao pai de família educar seus filhos,
ensiná-los a ter disciplina, a valorizar o trabalho, a cumprir as
obrigações de casa, ajudar a mãe e o próprio pai nas suas tarefas.
Não podemos, porém, confundir isso com trabalho e exploração de
mão-de-obra infantil. Esse é o debate. A exploração de mão-de-obra
infantil pressupõe que a família seja mantida com o suor do trabalho
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de uma criança. E isso a condena duplamente: condena a criança a
ter um padrão de vida na fase infantil e, na sua fase adulta - momento
em que ela tem de manter sua família -, a não ter a devida formação.
Deputado Getúlio Neiva, quero ponderar a V. Exa. e ao Plenário desta
Casa que há questões muito mais importantes a serem alteradas,
como, por exemplo, o controle social das empresas estatais em Minas
Gerais. Para os senhores terem uma idéia, não temos acesso ao
orçamento e à movimentação financeira das estatais mineiras. Se
quisermos saber quanto a Cemig gasta com propaganda, onde vamos
encontrar esse número, Deputado Paulo Guedes? Não existe. As
empresas estatais em Minas Gerais são verdadeiras caixas-pretas.
Estão em curso obras importantíssimas para Minas, como é o caso da
Linha Verde e desse viaduto que estamos discutindo hoje. Quem sou
eu para questionar essa obra, mas é uma verdadeira caixa-preta. É
uma obra muito relevante, mas existem bolsões de miséria ao lado da
Linha Verde. Deveria haver uma lei obrigando que, a cada obra de
infra-estrutura, correspondesse um percentual de investimento social.
De que adianta belos viadutos e pistas para passarem belos
automóveis, se, ao lado, convivemos com a miséria absoluta dos
nossos jovens, das nossas crianças e com escolas estaduais caindo
aos pedaços? É isso que queremos para Minas Gerais? Essa é a
discussão. Temos de realizar esse debate e essa mudança, sim. De
que adianta a Cemig investir, como fez, na Linha Verde, se hoje
investe muito pouco na formação profissional dos nossos jovens?
Essa é a discussão, Deputado Paulo Guedes. Sou a favor dessas
mudanças, mas, quanto a mexer no Estatuto da Criança e do
Adolescente, me poupe! Existem questões mais importantes a serem
tratadas.

V. Exa. está de parabéns pelo importante debate trazido a essa
tribuna.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre Deputado Paulo
Guedes, obrigado por me conceder esse aparte. De antemão, já o
parabenizo pela abordagem dos assuntos, porque, na verdade, não é
apenas um. Na esteira da discussão, queria reportar-me à fala do
Deputado Getúlio Neiva, que, continuando com V. Exa., trouxe a
discussão o veto do Governador ao nome que deverá ser dado a esse
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viaduto. É claro, estamos discutindo as questões menores de tudo
isso. Nominar o viaduto, com certeza a Câmara Municipal de Belo
Horizonte o fará com competência. E, mais importante até que o
nome, é respeitar a memória de quem for homenageado com a obra,
que, com certeza, contribui muito para o desenvolvimento da nossa
cidade, pois faz parte de um conjunto de obras que a cidade está
entregando à população neste momento. Principalmente quanto ao
outro assunto abordado, queria dizer que há uma grande demagogia
quando se discute essa questão da criança e do adolescente. É uma
demagogia a partir de uma observação, Deputado Paulo Guedes.
Muitas vezes, um veículo de comunicação poderoso, da mídia
televisiva, vai até uma carvoaria do Norte de Minas e filma uma
criança coberta de fuligem. De certa forma, é uma cena muito
agressiva. Quando digo que a discussão acaba caindo na demagogia
é porque esses veículos de comunicação, que vão lá e produzem uma
reportagem mostrando uma criança naquele estado de trabalho
infantil, são os mesmos que têm no seu elenco de novelas crianças de
5, 6, 9, 10 anos trabalhando com contrato e recebendo por isso.
Então, o que estamos discutindo é: a criança pode ou não pode
trabalhar, ou depende do ambiente em que ela está? Precisamos
esclarecer isso. É crime trabalhar numa carvoaria e não é crime
trabalhar numa novela de uma emissora de televisão? O que estamos
discutindo? É nesse ponto que gostaria de chegar, porque não está
claro que o problema é o ambiente em que a criança está trabalhando.
O Estatuto da Criança e do Adolescente protege essa criança que
está fazendo um serviço que, do ponto de vista da saúde, é insalubre?
Ela não pode trabalhar por causa disso ou é por causa da idade que o
Estatuto a protege? Qual é a lógica da interpretação do que é trabalho
infantil neste país? Precisamos amadurecer essa discussão.

Na minha adolescência, vivi, de certa forma, uma frustração, porque
gostaria de ter sido guarda-mirim em Belo Horizonte, quando
tínhamos ainda a nossa Guarda Civil, mas não tive oportunidade.
Achava bonito ver os meus coleguinhas com aquele uniforme azul da
Guarda Civil. Sou de um tempo em que as crianças trabalhavam.
Trabalho desde os 8 anos de idade; no entanto, não há seqüela em
nenhuma área da minha vida, principalmente na questão emocional.
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Nessa época, não tinha tamanho suficiente para assentar no selim de
uma bicicleta, mas entrava lateralmente no quadro dela para pedalar,
trabalhando. Graças a Deus, na falta do que fazer, fui poupado de
tomar caminhos outros, equivocados, como, infelizmente, acontece
hoje com os nossos adolescentes. Deixo aqui a minha consideração,
Deputado Paulo Guedes, para que possamos refletir mais, de forma
madura e adulta, essa questão da criança e do adolescente.

Para concluir, quero dizer que, ontem, eu e os Deputados João
Leite, Vanderlei Jangrossi e Gilberto Abramo fomos a Brasília levar
duas demandas muito importantes. Fomos muito bem recebidos pelos
nossos Deputados Federais Saraiva Felipe, Mauro Lopes e Leonardo
Quintão no Ministério da Saúde. Uma das demandas é do Hospital da
Baleia, cuja Presidente, Dra. Tereza, também estava conosco. A
outra, do Hospital Evangélico, que é referência nesta cidade e
funciona há 60 anos, cujo Diretor-Presidente também esteve conosco.
O tempo de existência do Hospital da Baleia quase coincide com a
idade de Belo Horizonte. Esses dois hospitais passam por um
momento delicado. O Hospital da Baleia é referência no tratamento e
no atendimento da criança. O Hospital Evangélico, em que mais de
90% do atendimento é feito pelo SUS, foi preterido numa seleção de
10 hospitais em Belo Horizonte para o convênio. Infelizmente,
testemunhamos que hospitais particulares foram incluídos, e ele,
como hospital filantrópico, foi excluído.

Não vamos discutir a questão legal, porque acreditamos que o bom
senso prevalecerá e o hospital será incluído, passando a ser o 11º
integrante dessa lista de conveniados que prestarão seus serviços,
principalmente nas cirurgias de alta complexidade, como pleiteado por
ele, que tem experiência de longos anos.

Nossa viagem a Brasília foi muito importante. Estivemos ausentes
das reuniões de ontem, à tarde e à noite, em função dessa missão de
ir a Brasília. Voltamos de lá com resultados animadores. A reunião foi
muito boa. O Ministro Temporão nos recebeu, deu-nos toda a
atenção, como parceiro que é do governo Lula. Aliás, realiza seu
trabalho no Ministério da Saúde de forma brilhante.

Deixo registrada a importante visita de Deputados desta Casa e de
Deputados Federais ao Ministério da Saúde, ontem. Com certeza, ela
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trará soluções importantíssimas para a área de saúde de Belo
Horizonte e, por conseqüência, do nosso Estado, visto que esses
hospitais atendem também a pessoas de toda a Minas Gerais.

Muito obrigado pelo aparte, Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Eu é que agradeço, Deputado

Vanderlei Miranda. Concordo com V. Exa.: trabalho não maltrata.
Nasci na roça, sou de uma família de 12 irmãos, todos criados

trabalhando na roça. Meu pai era agricultor familiar. Desde os 8 anos
de idade, trabalhei limpando roça, colhendo, fazendo todos os
serviços próprios do campo. E não só em mim, como também em
todos os meus irmãos, não há registro de alguma seqüela pelo fato de
havermos trabalhado. Mas considero que há exageros, e é necessário
realizar adequações no Estatuto da Criança e do Adolescente,
inclusive quanto a idade.

Ontem, estivemos em São João das Missões para apurar um crime
bárbaro cometido por dois jovens de 16 anos. Eles mataram o índio
xacriabá Avelino Nunes. Tiraram a roupa dele e o espancaram com
chutes e pontapés até a morte. Com certeza, esses dois jovens logo
estarão livres, acobertados pelo ECA.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço a sua
gentileza, Deputado Paulo Guedes. Faço coro com os demais colegas
quanto à discussão do Veto à Proposição de Lei nº 17.860, que trata
da nominação do viaduto. Como já foi dito, talvez o mais importante
seja refletirmos sobre a importância dessa obra que o governo Aécio
Neves deixa para a Capital mineira. Essa obra atende não só ao
trânsito pesado da Cristiano Machado, mas também alivia o trânsito
da Rua Jacuí e de toda a região da Floresta e adjacências.

O certo é que V. Exa., de maneira perspicaz e competente, como
sempre, trouxe também a discussão de temas relevantes para o
nosso Estado e o País, como a questão do menor e do ECA, aqui
debatida em apartes por vários colegas. Sem dúvida, é preciso que
tenhamos sempre o cuidado de não perder de vista que o ECA é peça
fundamental para a garantia dos direitos constitucionais, para a busca
da utopia que queremos transformar em realidade: um país justo e
que nossas crianças sejam cuidadas com carinho, respeito e
educação e, de fato, tenham oportunidades na vida.
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Temos muito em comum, Deputado, e também com outros colegas
que por aqui passaram. Também criado no meio rural, comecei muito
criança a trabalhar na lida da roça. Nós, que somos de origem rural,
temos o prazer de levantar cedo com o papai e ir para o curral, com 5
anos, 6 anos de idade. Isso chega a ser algo curioso, mas, ao mesmo
tempo, muito bonito, porque ali está o amor da família. É uma escola
de vida. Lembro-me dessas situações com uma alegria enorme, da
minha luta quando criança em São Tiago. Contei para o Deputado
Doutor Rinaldo que, quando estava com 10 anos de idade, minha
família veio para Belo Horizonte. Fiquei sozinho com meu pai e fazia
almoço para ele, além de ajudá-lo nas lidas do dia-a-dia.

Mas isso não podemos usar como referência e dizer que criança tem
de trabalhar cedo. Nem é isso que os demais colegas querem dizer. É
claro que criança tem de estar na escola, sendo orientada e,
principalmente, junto à sua família. E quando a família cuida, pode e
deve colocar a criança para aprender as responsabilidades, assumir
determinadas atividades, obviamente com os limites que isso requer
para não comprometer seus estudos, etc.

O Deputado Vanderlei Miranda refere-se a uma questão, e V. Exa.
também a pontua, inclusive num aspecto até mais sério, que é o caso
de adolescentes e jovens com mais de 16 anos de idade, homens
feitos do ponto de vista físico, que acabam se valendo dessa força
física, acompanhada de um total despreparo não só intelectual, mas,
pior, muitas vezes, um despreparo espiritual, para ingressarem na
criminalidade, sem que tenhamos mecanismos para enfrentar essa
situação. Essa questão necessita ser revista.

Mas o que me trouxe ao debate foi a observação relativa à reflexão
feita sobre o trabalho de estatais mineiras, de empresas públicas
mineiras. E falamos, de maneira mais específica, da Cemig, da nossa
Cemig, uma empresa de todos nós, uma empresa dos mineiros, por
cuja história tenho apreço e respeito. A Cemig começou com JK, uma
empresa que é orgulho para todos os mineiros, embora sempre
devamos buscar o aperfeiçoamento.

Creio que o Deputado Getúlio Neiva inaugura uma fase
extremamente salutar: o do debate caloroso. Vejo, pelo semblante do
Deputado Paulo Guedes, que ele, com seu espírito democrático,
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também acolhe este aparte. Acho que a sua contribuição sempre é
muito positiva, Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Apenas para registrar que o
meu conterrâneo de Teófilo Otôni Júlio Soares recebeu a ordem de
Juscelino Kubitschek, juntamente com o Secretário de Obras, por
constituir a Empresa Energética de Minas Gerais. O prédio da Cemig
se chama Júlio Soares, é preciso que isso seja registrado para a
história. No dia 29, comemoraremos 200 anos do nascimento de
Teófilo Benedito Otôni. E Júlio Soares era companheiro, amigo de
Juscelino, morava junto com ele, com quem conviveu. E a ordem foi
dada: quando se entra no prédio da Presidência, há um bilhete de
Juscelino dando a ordem para atender Júlio Soares, a fim de formar a
Companhia Energética de Minas Gerais. Por isso, temos de ser
solidários com o companheiro Paulo Guedes, pedindo à Cemig que
mande ligar os poços do Norte de Minas.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - O Deputado Getúlio
Neiva, como disse, traz uma contribuição fundamental. Um debate
produtivo como o que travamos tem de estar inserido no contexto
histórico, deve fundamentar-se na história e, a partir de bases reais,
construir, no presente, o futuro melhor que todos nós desejamos. É
assim que enxergo esse debate com V. Exa., Deputado Paulo
Guedes.

Voltamos ao debate sobre a Cemig, com essa história que nos traz o
Deputado Getúlio Neiva, que remonta a seus conterrâneos da grande
Teófilo Otôni, com a chancela do grande estadista Juscelino
Kubitschek. Mas não fiquemos no passado. A Cemig hoje é - e
perdoe-me o Deputado que me antecedeu no que se refere à ficção
de Bolsa de Valores -, respeitada no mundo e, pela oitava vez,
premiada pelos maiores organismos internacionais, figurando como a
melhor empresa do setor e a mais estável, sólida e segura. Esse é um
dado concreto, assim como os resultados de bolsas de valores não
são mera ficção. A pessoa que tem ação de uma determinada
empresa, se amanhã ela valer 10% a mais, poderá vendê-la e apurar
dinheiro vivo. O número, que é dado diariamente, pode ser
capitalizado, transformado em dinheiro vivo automaticamente. Isso,
não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.
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Para nossa alegria, de acordo com parâmetros realistas,
verdadeiros, a Cemig vem sendo considerada, não apenas pelos
brasileiros, mas por todo o mundo, uma das melhores empresas. Mas
temos de destacar que a Cemig passou a ser vista de maneira mais
vigorosa a partir do governo Aécio Neves.

Quem nos acompanha pode pensar que ali está tudo bem, em
termos de resultados econômicos. Mas, e o cidadão, que paga a
conta? Neste ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica, entidade
ligada ao governo federal, fez uma pesquisa com os usuários, ou seja,
com os consumidores da Cemig, e a qualificou como a melhor
fornecedora de energia elétrica de toda a região onde está inserida, a
Região Sudeste, a grande região do País. Portanto, não apenas Minas
Gerais, mas toda a região fez essa afirmação. Isso me alegra, mas
não é suficiente. Concordo com todos os que estão preocupados em
baixar o valor das contas de energia elétrica e em otimizar uma série
de fatores, mas não podemos deixar de valorizar o que é nosso. Se
nós, mineiros, não valorizarmos o que é nosso, acontecerá como em
relação ao leite: apareceu um bandido, que tem de ser duramente
punido, e São Paulo começou a recusar o nosso leite, como se fosse
o pior do Brasil. Infelizmente, há fraude em todo o País.

Quando faço essas ponderações sobre a Cemig, quero dizer que
devemos nos irmanar para sempre melhorarmos. Não podemos deixar
de reconhecer o valor, a seriedade, a forma competente como vem
sendo gerida essa empresa. E, quando um outro colega diz que se
trata de uma caixa-preta à qual não temos acesso, fico mais surpreso
ainda. As pessoas que nos assistem começarão a desconfiar da
Assembléia Legislativa. Além de a Cemig ser uma empresa de capital
aberto, é maioritariamente dos mineiros. Todos os anos, sua
prestação de contas de investimento é encaminhada a esta Casa para
ser aprovada, constando da prestação de contas do Governador. E,
se algum dado escapar do conhecimento de qualquer parlamentar, a
Assembléia, por meio da sua Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, pode e deve colher essas informações.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Será o último aparte, se V.
Exa. me permitir.

A Cemig é competente, tem trabalhado muito bem; o seu
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Presidente, Djalma Morais, tem uma fantástica eficiência; o José
Maria Macedo tem trabalhado muito na área de distribuição; a equipe
é da melhor qualidade. Mas há um problema no Norte de Minas, que
precisa ser resolvido. Faço um apelo para que os poços artesianos
daquela região sejam ligados. Trata-se de algo muito pequeno, que a
Cemig pode fazer rapidamente, com certeza.

O Deputado Paulo Guedes - Deputados Getúlio Neiva e Domingos
Sávio, quero apenas dizer que todos nós reconhecemos a importância
da Cemig e nos orgulhamos dela. Ficamos alegres de saber que é
uma empresa respeitada por todo o mundo, mas gostaria que, além
do respeito dos investidores de outros Estados, tivesse o respeito dos
cidadãos do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Ontem, estivemos na reserva indígena dos Xacriabás, onde faltam
ser feitas mais de 500 ligações de energia elétrica. Lá, os poucos que
participam do Luz para Todos estão decepcionados, porque suas
contas chegam a R$200,00. Não entendi esse medidor que gera uma
conta de até R$300,00 para os índios, que possuem poucas lâmpadas
e apenas um rádio.

Há ainda outra questão que não dá para entender. Além da energia
elétrica, uma grande demanda do Norte de Minas é a água. O sonho
de centenas de pessoas das comunidades daquela região é ter água
em casa. Só quem nunca pegou água na cabeça não sabe disso. Eu
já peguei água no riacho. Minha mãe me criou pegando água na
cabeça. Ontem, visitamos minha casa em São João das Missões, eu e
os Deputados Sargento Rodrigues e Paulo Cesar. Próximo à casa de
minha mãe, há um poço artesiano perfurado, equipado há três anos. A
rede da Cemig está a 30m do poço. Não há dificuldade, basta boa-
vontade para mandar um técnico puxar o fio e ligar o padrão.
Deputado, temos 14 poços no São Francisco, 10 em Itacarambi, em
Brasília de Minas e Manga. Há na região inteira. Ninguém entende.
Essa empresa é excelência em muita coisa, mas não conseguimos
chegar ao escritório de Montes Claros e falar com o chefe. A
burocracia é muito grande. Quando nos recebe, ele não tem
autonomia para resolver. Depende de Belo Horizonte. Fica um jogo de
empurra-empurra. Pedem a relação, as coordenadas geográficas.
Vamos lá, falamos com o Prefeito, que manda tirar as coordenadas.
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Eles não ligam. Alegam que perderam e pedem para que tiremos as
coordenadas de novo. Tornamos a tirar, mandamos ofício e nada.
Parece brincadeira. Essa excelência precisa vir para o povo mineiro,
que criou, paga e sustenta a Cemig, para que possa se orgulhar dela,
para que o orgulho não seja apenas dos investidores estrangeiros.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Primeiro, fico surpreso
com suas colocações, pois 30m é uma ligação normal de padrão,
basta obviamente alguém requerer. É claro que a Cemig não liga
padrão...

O Deputado Paulo Guedes - Já pedimos mais de 30 vezes.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Vou com V. Exa. à

Diretoria da Cemig. Fui Prefeito de uma cidade grande, e não existe
isso. Pedido de ligação é coisa elementar na Cemig, e até 30m não
precisa sequer de poste, basta ligar o padrão. Agora, pondero o
seguinte: V. Exa. levantou que índio está pagando R$200,00? Ora, a
Cemig é a empresa com maior percentual, maior número de ligações
subsidiadas com tarifas sociais, são tarifas simbólicas. Claro que não
apenas esse índio e outros em condições semelhantes têm direito à
tarifa social. Eles precisam saber usá-la. Se não souberem, vão
desperdiçar. Logo, precisamos educar as pessoas. A Cemig chega a
200 mil ligações rurais em Minas Gerais. Trata-se do maior volume de
todo o País. Nenhuma empresa de energia elétrica ligou tanta luz para
tantas pessoas como a Cemig.

Concordo com V. Exa. e com o Deputado Getúlio Neiva, pois fui a
Araçuaí e constatei que a região está mal-assistida. Estou unindo-me
a V. Exa., para que isso seja rapidamente superado. Temos que
resolver os problemas de maneira pontual, pois eles existem. A
Petrobras, por exemplo, é uma empresa que tem exclusividade para
determinadas ações no Brasil, entre elas o gás. Estamos com as
indústrias em São Paulo num verdadeiro caos, com risco de afetar
toda a economia nacional, porque a Petrobras não teve os devidos
cuidados para fazer a programação adequada no que se refere ao
abastecimento do gás. Além disso, meteu-se naquela negociação com
o Evo Morales, o querido amigo do Presidente Lula, que rompeu
contratos, e a Petrobras achou que o Brasil não seria afetado, que era
normal, que tudo continuaria bem. Por causa disso, vamos dizer que a
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Petrobras não é brasileira? Que não nos orgulhamos dela? Que não
deve ser preservada? A Petrobras e a Cemig são empresas
fundamentais. Estou unindo-me a V. Exa. para buscar solução para o
problema.

Foi dito, não por V. Exa., mas por outros colegas, que a Cemig é
uma caixa-preta, que esse negócio de Bolsa de Valores é uma
enganação, que a Cemig não funciona. Ora, isso não corresponde à
verdade. A Cemig é uma empresa do povo mineiro, e sem ela
estaríamos em uma situação muito pior. Agradeço o aparte. Estarei ao
seu lado e ao lado do Deputado Getúlio Neiva nas reivindicações para
que o Norte de Minas seja atendido rapidamente.

Mas não é só; é claro que ainda não chegamos a 100%. Há o
Centro-Oeste, o Campo das Vertentes, região onde atuo de maneira
mais direta. Ainda tenho reivindicações, e continuaremos a cobrar
para que cheguemos ao pleno atendimento. Como Minas é um Estado
que cresce mais que os outros porque tem um Governador dinâmico,
você resolve hoje uma demanda, e amanhã aparece outra. Isso é
natural e, diria, até muito saudável. Obrigado, Deputado Paulo
Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Deputado Domingos Sávio, gostaria
também de falar a V. Exa. sobre uma outra empresa pública do
Estado, a Copasa. Tenho falado isso aqui nos últimos 15 dias, e
ninguém da Copasa, Deputado Domingos Sávio, se pronunciou sobre
as indagações feitas nesta tribuna por vários Deputados e por mim,
que falo nesse assunto em todas as reuniões e em todas as semanas.
Refiro-me à questão do esgoto de Belo Horizonte e da Região
Metropolitana, que está sendo jogado no Rio das Velhas.

O Sr. Presidente - Deputado Paulo Guedes, pelo Regimento Interno,
V. Exa. não pode fugir à discussão do veto do Governador.

O Deputado Paulo Guedes - Para concluir, Sr. Presidente, quero
dizer que já tratamos aqui de vários assuntos, como o ECA e a
questão da Cemig, e estamos finalizando o nosso tempo, mas não
poderia deixar, Deputado Getúlio Neiva, de tornar a falar desse
assunto. Na semana passada, a Deputado Ana Maria nos trouxe a
informação de que o problema das algas e da poluição que ocorre no
Rio das Velhas e no Rio São Francisco não era da Copasa e que 90%
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do esgoto de Belo Horizonte e da Região Metropolitana eram tratados.
Fui, então, checar as informações. Será que eu estava falando
besteira? Deputado Getúlio Neiva, 90% do esgoto são coletados, e
apenas 45% são tratados. Mais, Deputado: esse tratamento é
primário, não chegando sequer a ser secundário.

Essas informações nos levam a, mais uma vez, pedir
encarecidamente à Copasa e aos órgãos do meio ambiente que se
pronunciem, porque a população que vive na região de Pirapora para
baixo e também nas cidades por onde passa o Rio das Velhas,
Várzea da Palma, por exemplo, está em pânico. A Barra do Guacuí
realizou protestos na semana passada. Os ribeirinhos de Ponto
Chique, Ibiaí, São Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Januária,
Itacarambi, Manga, Matias Cardoso, os milhares de famílias que
vivem nas ilhas, os barranqueiros e os pescadores estão todos em
pânico. As pessoas não podem beber a água do rio, pescar, comer
peixe nem tomar banho. Tirar esse direito do ribeirinho é a mesma
coisa que tirar uma coisa muito próxima, é como tirar o filho de um pai,
e ninguém se pronuncia.

Fui informado, Sr. Presidente, de que 90% do esgoto produzido em
Belo Horizonte são coletados, recebendo 40% tratamento primário, ou
seja, cerca de 45% do esgoto interceptado é conduzido às estações
de tratamento de afluentes, as ETEs. Ou seja, nem tudo que é
coletado é levado para as ETEs, em razão da falta de redes de
interceptores; logo, o que foi coletado não foi levado à ETE e acaba
onde? Nos córregos que caem no Rio das Velhas, que cai no São
Francisco. Essas redes interceptoras são tubos, Deputado, que
acompanham a trajetória dos córregos para receber o esgoto
coletado. No caso de Belo Horizonte, a Copasa não constrói essa
rede, alegando que ela é de competência da Prefeitura e que teria de
reassentar famílias que estão na beira desses rios. Ora, isso é uma
meia verdade. Há mais de 30 anos, a Copasa cobra tarifas altas da
população de Belo Horizonte, e o convênio foi renovado. Alguém tem
de assumir a responsabilidade de fazer esses canais de tratamento,
até porque os tanques de tratamento estão ociosos.

Os tanques de tratamento existem, mas não há redes que levem os
esgotos para tratamento. Está sendo feito apenas tratamento primário
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e, mesmo assim, só de 45% do esgoto.
Esse tratamento, na verdade, deveria ser terciário. O tratamento

primário trata a sedimentação, os resíduos sólidos. No caso de Belo
Horizonte, tratam-se 45% do que é coletado. O tratamento secundário
é feito nos filtros biológicos, em que os microorganismos consomem
matéria orgânica, podendo ter uma eficiência de até 95% de limpeza
da água.

Em Belo Horizonte não existe tratamento secundário. Quanto a
tratamento terciário, nem se fala, apesar de ser o mais completo, pois
se faz a desinfeção das águas residuais tratadas para a remoção dos
organismos patogênicos ou, em casos especiais, a remoção de
determinados nutrientes, como o azoto e o fósforo, que podem
potencializar, isoladamente ou em conjunto, a eutrofização, que é o
excesso de nutrientes das águas receptoras.

Isso é o que vem acontecendo em Belo Horizonte. O tratamento
primário, feito pelas metades, não retira o fósforo, o nitrogênio e uma
série de produtos que caem no Rio das Velhas e produzem essas
algas que estão assombrando nossa população ribeirinha. Isso
acontece aqui e afetará quem mora em Manga e em Januária. Quem
sente isso na pele é o povo ribeirinho.

A Copasa é uma empresa que tem grande lucro e possui condições
de fazer esse tratamento. Estamos discutindo o PPAG. Falei sobre
isso no programa Panorama. Temos que fazer uma discussão para
que a Copasa invista parte do seu lucro no tratamento do esgoto da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O povo de Januária, de Manga, de Itacarambi, de Pirapora, de São
Francisco e de Ibiaí já não aceitará isso. Nossa população está
organizando-se. Deixo um aviso para os Diretores da Copasa e para o
governo: nossa região está se organizando e não aceitará isso mais.
Não beberemos mais o esgoto de Belo Horizonte; não continuaremos
sendo proibidos de pescar no rio. Proibir um barranqueiro de pescar é
muito grave. Como é que poderá criar seus filhos? Como ficarão as
pessoas que vivem nas ilhas?

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Peço aparte para dizer a V.
Exa. que estamos discutindo esses assuntos desde as 9h15min, e V.
Exa. está coberto de razão: temos que pedir à Copasa para cuidar dos
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esgotos de Belo Horizonte.
Quero ressaltar que a questão da Copasa, na nossa região, está

resolvida em tese. Com a criação da Copanor, com sede em Teófilo
Otôni, já em funcionamento a partir deste mês, todas as vilas, distritos,
povoados e aglomerados com 200 pessoas receberão água e esgoto
tratados, com o investimento de R$545.000.000,00 feito pelo Estado.
Quando o Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, veio
aqui, nossa bancada negociou investimentos da ordem de
R$1.000.000.000,00 feitos pela Codevasf na área de saneamento
básico. Então, estou sentindo que a angústia de V. Exa. é não
agüentar esperar a solução dos problemas de Belo Horizonte.

O Deputado Paulo Guedes - O governo federal ajudará a resolver os
problemas dos esgotos sanitários das cidades ribeirinhas; já está
fazendo isso. Mas estou cobrando que a Copasa faça o tratamento.
Não adianta fazer só as redes de esgoto nas cidades ribeirinhas e
continuar jogando o esgoto de 3 milhões de habitantes da região
metropolitana no Rio das Velhas. Continuaremos sem poder beber
água do Rio São Francisco em Manga.

Recebi telefonemas de várias entidades. Semana passada, fiz um
apelo às entidades e às organizações sociais para que se
manifestassem. Graças a Deus, muitas delas entenderam o recado e
estão-se organizando.

E quero fazer outro desafio. Não vi o pronunciamento do Secretário
de Meio Ambiente e, muito menos, de Apolo Heringer, do Projeto
Manuelzão, que era o grande defensor do São Francisco e que, não
sei por que, calou-se. Está calado. Não fala nada. Essas pessoas têm
de voltar para as ruas.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - A preocupação de V. Exa. é
porque Belo Horizonte está atrapalhando o Norte de Minas, e a
Copasa tem de tomar providências em Belo Horizonte.

Para resolver os problemas das regiões Norte e Nordeste de Minas,
a Copanor está sendo instalada, com R$545.000.000,00 do Estado, e
a Codevasf recebeu investimentos do Ministério da Integração
Nacional.

V. Exa. tem toda a razão. Primeiramente, em relação à Cemig. É
preciso que apelemos ao José Maria Macedo - que hoje é meu
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conterrâneo, pois é cidadão honorário de Teófilo Otôni - para que
determine a ligação imediata das três centenas de poços artesianos
no Norte de Minas. É um absurdo não estarem ligados ainda. Deve ter
havido “relaxo” por parte da gerência regional do Norte de Minas. A
diretoria da Cemig não deve saber o que está acontecendo lá, como,
na minha região, confesso a V. Exa., tínhamos uma gerência regional
que falhava, e a diretoria da Cemig, em Belo Horizonte, não sabia
disso.

Consolido meu apoio a V. Exa. nas ações que serão desenvolvidas
no Norte, pela Codevasf e pela Copanor, e em Belo Horizonte.

Peço ao Presidente, Deputado Doutor Viana, que teve toda esta
paciência durante nossa digressão, que nos permita fazer um apelo
público à Cemig e à Copasa para que nos ajudem na solução desse
problema.

Tudo o que dissemos não elide, de forma nenhuma, nosso
reconhecimento de que a Cemig é a melhor empresa energética das
Américas, uma das melhores do mundo; não elide tampouco a
excelência do trabalho da Copasa, mas, é preciso admitir, há erros
regionais e pontos de estrangulamento que devem ser corrigidos.

Ao elogiar e compreender a grandeza dessas duas empresas
públicas mineiras, gostaríamos de dizer que elas estão devendo a V.
Exa. e que somos solidários no pleito que faz.

Questão de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Não há quórum para a continuação dos

trabalhos. Está acontecendo, no momento, uma reunião conjunta de
Comissões que discute a PEC nº 26/2007. Precisamos juntar-nos aos
membros das Comissões para discutir o ICMS do leite e do álcool,
porque o assunto é muito importante para todos. Agradeço a V. Exa. o
aparte e espero que, dentro do possível, solicite o encerramento, de
plano, da reunião.

O Deputado Paulo Guedes - Agradeço o aparte de V. Exa. e a
paciência do Presidente, a quem, aliás, parabenizo pela bela
condução dos trabalhos nesta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Antes de encerrar os trabalhos, a Presidência
informa ao Deputado Getúlio Neiva que não existe a possibilidade de
se apartear o aparteante. Existe apenas aparte à fala do orador
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inscrito. Informa também que não se pode interromper a fala do
Presidente. São normas regimentais, que, V. Exa. sabe bem, devem
ser colocadas em prática.

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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
23/10/2007

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Inácio Franco e Wander Borges (substituindo este
ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Júlio, Tiago Ulisses, Jayro Lessa, Weliton Prado,
Delvito Alves, Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a conhecer e debater
temas relacionados à proposta de revitalização e modernização do
Estádio Magalhães Pinto - Mineirão -, constante do Caderno de
Encargos entregue pelo Governador Aécio Neves ao Presidente da
CBF, para que o mencionado estádio sedie jogos da Copa do Mundo
de 2014, e apreciar a matéria constante na pauta e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Nelson Jorge
Borges Ribeiro, assessor parlamentar da Infraero, que registra
manifestação de apoio à transferência do tráfego aéreo do Aeroporto
de Congonhas para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, e
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correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: dos Srs. Fabrício Torres Sampaio,
Subsecretário de Transportes, da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas (26/9/2007); Hélio Pereira Leitão, Presidente da Associação
dos Usuários de Transporte Coletivo Urbano Terrestre de Minas
Gerais (19/10/2007). Registra-se a presença dos Deputados Paulo
Guedes e Gil Pereira. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.487/2007 (Deputado Gustavo Valadares)
e 1.509/2007 (Deputado Juninho Araújo) em turno único; e 1.364/2007
em 1º turno (Deputado Paulo Guedes). A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir o Sr. Gustavo Corrêa, Secretário de
Esportes e Juventude, que é convidado a tomar assento à mesa.
Registra-se a presença do Sr. Afonso Alberto Teixeira dos Santos,
jornalista e delegado da Abrace. O Presidente, autor do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua exposição.
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 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 909/2007 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.342/2007
(relator: Deputado Gil Pereira), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.296/2007. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº1.468/2007. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. A Presidência acusa o recebimento de
requerimentos do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a duplicação da rodovia BR-
265, do trevo da Rodovia Fernão Dias (BR-381) até o Distrito
Industrial do Município de Lavras, e Deiró Marra, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática para debater o transporte
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escolar rural do Município de Patrocínio e 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, 30 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Inácio Franco - Ademir Lucas.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007
Às 9h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na
data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Antônio A. Caram
Filho, Presidente do Ipsemg, e da Sra. Miriam Pereira, professora de
Três Corações (19/10/2007); e do Sr. José Delvart Fernandes Murta,
aposentado pelo DER-MG (20/10/2007). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: no 2º turno, Projeto de Lei Complementar nº
29/2007 (Deputado Inácio Franco); no 1º turno, Projetos de Lei nºs
617/2007 (Deputado Ademir Lucas) e 1.068 e 1.160/2007 (Deputado
Domingos Sávio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 29/2007
na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Inácio Franco); e , no 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.124/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da
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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
1.287/2007, do Deputado André Quintão, 1.295/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 1.303/2007, da Comissão de Participação
Popular. 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 Ivair Nogueira solicitando a
realização de audiência pública da Comissão para se debater o
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007; Domingos Sávio solicitando
a realização de reunião conjunta da Comissão com a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas na cidade de Igaratinga,
para, em audiência pública, se discutirem e apresentarem soluções
para viabilizar a elaboração dos projetos de engenharia e execução da
obra de pavimentação da MG-430 no trecho que liga a cidade de
Igaratinga ao entroncamento da MG-050; e Elmiro Nascimento
solicitando a realização de audiência pública da Comissão, para se
discutir o Projeto de Lei nº 116/2007, que dispõe sobre a realização de
consórcios públicos no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007
Às 10h5min, 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
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
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses:
ofícios dos Srs. Pedro Salomão José Kassab, Presidente do Conselho
Estadual de Educação do Estado de São Paulo (19/10/2007) e Gabriel
Humberto M. Palafox, Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia (10/10/2007) e da
Sra. Rosane Marques Crespo Costa, Presidente da Fundação de
Educação Para o Trabalho de Minas Gerais (19/10/2007). O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.620/2007, em
turno único (Deputado Vanderlei Jangrossi). 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, da
Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 72/2007, apresentada em Plenário
no 1º turno, na forma da Subemenda nº 1 (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 1.534/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi) e 1.535/2007
(relator: Deputado Carlin Moura), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.297; 1.298; e 1.304 a 1.310/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.013; 1.292; 1.437; 1.453; 1.477; 1.488; 1.492 e 1.497/2007. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Registra-se a presença da
Deputada Ana Maria Resende. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Deiró Marra, em
que solicita seja realizada reunião no Município de Montes Claros
para, em audiência pública, debater a situação funcional dos
professores da Unimontes e temas relacionados aos cursos pagos
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pela por aquela instituição e da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em
que solicita que seja formulado apelo ao Presidente desta Casa, com
vistas à retirada de tramitação dos Requerimentos nºs 1.127, 1.128 e
1.348/2007, de autoria 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, 31 de outubro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria Resende.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007
Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Agostinho Patrús Filho, Lafayette de
Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Helvécio, 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 materia constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de
19/10/2007: ofício do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado,
Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Agrário; a seguir comunica que estão
abertos, até o dia 5/11/2007, os prazos para o recebimento de
emendas aos Projetos de Lei nºs 1.615, 1.616 e 1.676/2007. Registra-
se a presença dos Deputados Jayro Lessa e Zé Maia, e este assume
a Presidência dos trabalhos. O Deputado Sebastião Helvécio se retira
da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.154/2007 (relatora:
Deputada Elisa Costa); 1.236/2007 (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho) e 1.571/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada)
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na forma do vencido no 1º turno; e 1.082/2007 (relator: Deputado
Jayro Lessa). Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. São
aprovados também os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 14/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); 616/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio) e
1.600/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) na forma dos
substitutivos que receberam o nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; 1.599/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa) e 1.603/2007
(relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). Os Projetos de Lei nºs 730
e 1.585/2007 são retirados da pauta, respectivamente, atendendo-se
a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela
Comissão e por determinação do Presidente da Comissão, por não
cumprir 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. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.290, 1.300 e 1.301/2007. 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, 31 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Jayro Lessa.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007
Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira
e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Alan Versiani
de Paula, Procurador da República, justificando sua ausência em
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reunião da Comissão no Município de São João das Missões,
realizada no dia 30/10/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, cujos relatores por ele designados são os
citados a seguir: no 1º turno, Projeto de Lei nº 1.610/2007 (Deputado
Délio Malheiros); em turno único, Projeto de Lei nº 1.665/2007
(Deputado Luiz Tadeu Leite). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (3) em
que solicita sejam convocados o Tenente Coronel PM Silas Barnabé,
Tenente PM Robson Rome Lopes Pereira e o Cabo PM César Arlindo,
todos do 40º BPM, com sede no Município de Ribeirão das Neves, e
os convidados que menciona para, em audiência pública, se obterem
esclarecimentos sobre denúncias de corrupção envolvendo policiais
militares veiculadas no jornal "Eh. Notícia" e sobre a divulgação de
documento interno da PMMG contendo o nome de policiais da 204ª
Companhia; em que solicita sejam enviados os seguinte ofícios: ao
Comandante-Geral da PMMG, Coronel PM Hélio dos Santos Júnior,
solicitando-lhe o fornecimento de Equipamento de Proteção
Individuais - EPIs - para os policiais militares que realizam
policiamento ostensivo em motocicletas; e ao Presidente do Tribunal
de Justiça, solicitando-lhe a criação de mais três varas especializadas
da Infância e da Juventude em Belo Horizonte; Paulo Guedes em que
solicita sejam enviados os seguintes ofícios: ao Governador do
Estado, pedido-lhe o aumento dos efetivos das políciais civis e
militares para os Municípios que compõem a Comarca de Manga, bem
como a criação de uma companhia da PMMG na referida Comarca; ao
Presidente da República, ao Ministro da Justiça e ao Presidente da
Funai, solicitando-lhes a transferência da sede da Funai, ou de um
posto avançado, de Governador Valadares para São João das
Missões, uma vez que 80% dos índios estão nesta 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, 5 de novembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 791/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Organização de Respeito à Vida - Orvi -
, 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 791/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Organização de Respeito à Vida, com sede no Município de
Contagem, que possui por finalidade precípua incentivar as artes, o
artesanato e a cultura. Realiza programas para capacitação
profissional, bem como estudos para viabilidade de projetos nas áreas
ambientais, institucionais e culturais. Promove o desenvolvimento das
potencialidades inatas, a consolidação da cidadania, a preservação da
dignidade das pessoas e a legitimidade dos grupos organizados.

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

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

nº 791/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2007.
Dimas Fabiano, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 952/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei nº
952/2007 dispõe sobre o Programa de Identificação, Catalogação e
Preservação de Nascentes de Água no Estado de Minas Gerais, a
Bolsa Verde.

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, 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 institui um programa com o objetivo de

preservar nascentes no Estado por meio do incentivo a proprietários e
posseiros rurais, denominado Bolsa Verde. A Bolsa Verde é um
benefício mensal em espécie previsto para agricultores familiares
inscritos cuja propriedade não ultrapasse 50ha. Para estes, o
benefício será calculado por metro quadrado de área preservada.
Determina ainda uma parceria entre os proprietários e a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para
identificação e catalogação de nascentes, além do provimento de
mudas de espécies nativas para a recomposição da flora no raio
mínimo de 50 metros no entorno de cada nascente. Estabelece ainda
que o Poder Executivo realizará campanhas em prol da preservação
das nascentes do Estado. Por fim, define como fonte de recursos para
a execução do programa as dotações orçamentárias do Estado.

No Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o
relator incorporou plenamente a idéia do autor e ampliou-a para além
da gestão de recursos hídricos, estendendo os benefícios também
para a preservação da biodiversidade. No entanto, preferiu alterar as
leis ambientais em vigor a produzir uma norma nova. Assim, as Leis
nºs 13.199, de 1999, e 14.309, de 2002, respectivamente Lei das
Águas e Lei Florestal do Estado, sofrem alterações de redação e
acréscimo de dispositivos que, entre outras coisas, determinam a
“concessão de incentivo financeiro, de caráter continuado, na forma
de auxílio pecuniário e sob a denominação de ‘Bolsa Verde’, a
proprietários e posseiros rurais, para fins de identificação,
recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias” á
proteção dos aqüíferos e da biodiversidade.

No projeto de lei original e no Substitutivo nº 1 está implícita a
necessidade de estabelecer, em última análise, formas de pagamento
aos possuidores de terras pela conservação de áreas que prestem
serviços ambientais à sociedade. Podemos citar como exemplos de
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serviços ambientais: manutenção da diversidade biológica;
manutenção dos estoques de carbono; equilíbrio do ciclo hidrológico;
produção de oxigênio pelas plantas; conservação do solo e de sua
fertilidade; conservação da paisagem natural; equilíbrio climático e
conforto térmico.

A necessidade de estabelecimento desse tipo de incentivo vem
sendo demonstrada e reivindicada em diversas oportunidades por
entidades representativas dos produtores e dos trabalhadores rurais,
além dos ambientalistas. Tais setores compartilham a crença de que
essa medida é necessária a uma política séria de gestão ambiental no
campo.

Os agricultores argumentam que é preciso haver compensações
pela restrição ao direito de propriedade imposto pela Constituição
Federal, art. 5º combinado com os arts. 168 e 170, que versam sobre
a função social da propriedade, e pela obrigação imposta à
coletividade e ao poder público de preservar e defender o meio
ambiente para as gerações presentes e futuras estabelecida no art.
225. Esses dispositivos dão suporte legal ao Código Florestal, Lei
Federal nº 4.771, de 1965, alterada pela Medida Provisória nº 2166-
67, de 2001, que estabeleceu regras para a demarcação da reserva
legal e das áreas de preservação permanente - APPs - nas
propriedades rurais. Vale lembrar que a função precípua desses
institutos, reserva legal e APPs, são, respectivamente, a proteção à
biodiversidade e aos recursos hídricos.

Os ambientalistas, por sua vez, verificam a ineficiência das políticas
públicas atuais, baseadas em instrumentos de comando e controle,
para a preservação e proteção ambiental, e sugerem a adoção de
instrumentos econômicos para efetivar a manutenção de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, definido pela carta magna como
direito de todos.

Cumpre-nos citar que dois outros projetos de lei versam sobre a
matéria da proposição em análise. O primeiro é o Projeto de Lei nº
1.010/2007, do Deputado Padre João, que dispõe sobre a Política
Estadual de Compensação e Proteção aos Agricultores Familiares
cujas glebas contenham áreas de preservação permanente ou áreas
destinadas à preservação ambiental. Como o projeto em análise, este
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também é direcionado para os agricultores familiares. O segundo é o
Projeto de Lei nº 1.426/2007, que estabelece diretrizes para a adoção
de política de Crédito Ambiental de Incentivo aos Produtores Rurais e
Agricultores Familiares - Ecocrédito. Pela semelhança entre as
proposições, acreditamos que devem ser anexadas ao projeto em
tela.

Todos esses temas têm sido discutidos por esta Casa e, em
especial por esta Comissão, em diversas oportunidades. É importante
destacar, porém, os trabalhos e relatório da Comissão Especial da
Governança Ambiental, instalada na última legislatura.

A oportunidade histórica desta Casa de contribuir para a construção
de uma nova postura do Estado frente à necessidade urgente de
preservar os recursos hídricos e a biodiversidade, além de incentivar a
recuperação de áreas degradadas, justificam o pleno apoio ao projeto
de lei em tramitação.

O Substitutivo nº 2, ora apresentado, incorpora o Substitutivo nº 1 da
Comissão de Constituição e Justiça e acrescenta comandos objetivos
que contribuem para a operacionalização do projeto pelo Executivo. O
texto proposto foi desenvolvido com a participação de representante
do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - Igam.

O novo texto define que ações poderão ser incentivadas, remete ao
regulamento a definição de mecanismos de execução, prioriza a
concessão de benefícios a agricultores familiares sem, contudo, vedá-
lo a outros segmentos rurais que eventualmente sejam importantes
para o cumprimento de metas físicas definidas tecnicamente. Garante
ainda liberdade ao Executivo para definir o ritmo possível de
universalização do futuro programa e cria alternativas quanto à forma
de pagamento a ser utilizada, ao permitir a emissão de títulos da
dívida ativa do Estado. Essa alternativa, ao mesmo tempo que cria
possibilidade de o Estado utilizar valores de difícil resgate, permite a
aplicação desses valores em serviços ambientais úteis a toda a
sociedade. Para o produtor rural, o acesso a esses títulos facilitará a
manutenção de sua regularidade fiscal, o que estimulará as atividades
econômicas formais. Caso o regulamento da futura lei preveja o
pagamento do ICMS sobre a energia elétrica com esses papéis, o
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produtor rural será incentivado a usar de modo mais intensivo
tecnologias e equipamentos como a irrigação, os trituradores, as
beneficiadoras de grãos, etc.

Quanto às fontes de recursos, o Substitutivo nº 2 deixa aberta as
possibilidades de captação por meio de convênios com entidades
públicas e privadas, nacionais e internacionais. O rol de fontes inclui,
além de parcerias possíveis com entidades do terceiro setor e com
Comitês de Bacias Hidrográficas, as multas arrecadadas e o próprio
Orçamento do Estado. Pode-se vislumbrar ainda a captação de
recursos por meio de entidades internacionais que atuam no
denominado “mercado voluntário” de créditos de carbono, alternativo
ao Protocolo de Quioto, e que admite o financiamento de ações
socioambientais. Atento à importância do tema para o
desenvolvimento florestal, o IEF sugeriu a inclusão da conta Recursos
Especiais a Aplicar, que concentra os fundos para a reposição
florestal, e da conta da compensação ambiental, ambas gerenciadas
pelo órgão, como fontes para o pagamento da Bolsa Verde.

Além disso, sensível à questão e agindo de forma pró-ativa, o Poder
Executivo Estadual, ao preparar os Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616,
de 2007, que tratam, respectivamente, do Plano Plurianual de Ação
Governamental 2008-2011 - PPAG - e do Orçamento do Estado para
2008, incluiu a Ação nº 1.062, Incorporação dos Instrumentos de
Pagamento de Serviços Ambientais no Programa Estruturador nº 010,
Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica, sob
responsabilidade da Secretaria de Meio ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Semad. Essa ação tem por finalidade incentivar a
ampliação e a conservação da base florestal nativa pela adoção de
instrumentos econômicos de gestão. Para tanto, aloca o valor de
R$1.700.000,00 para o exercício fiscal de 2008 e valores superiores
ao inicial a cada ano de vigência do novo PPAG.

À medida que a prática de remuneração dos proprietários de áreas
ambientais sensíveis por serviços ambientais prestados for se
consolidando, serão concebidas novas formas de obtenção de
receitas, por vinculo ou patrocínio, para garantir esse benefício.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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952/2007 no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e

posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, para os fins que
especifica, e altera as Leis n°s 13.199, de 29 de j aneiro de 1999, que
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e 14.309, de
19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado concederá incentivo financeiro a  proprietários e

posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, nos termos
desta lei, para identificação, recuperação, preservação e conservação:

I - de áreas necessárias à proteção e à recarga de aqüíferos;
II - de áreas necessárias à proteção da biodiversidade, inclusive a

reserva legal e os ecossistemas especialmente sensíveis, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 2° - O benefício financeiro de que trata esta lei será concedido
anualmente em forma de auxílio pecuniário, nas condições que
dispuser o regulamento.

Art. 3° - Na concessão do benefício de que trata es ta lei, será dada
preferência aos agricultores familiares cuja propriedade ou posse
esteja localizada em área de bacia hidrográfica considerada prioritária,
nos termos de regulamento.

Parágrafo único - O benefício de que trata esta lei será
progressivamente estendido a todos os proprietários e posseiros
rurais do Estado.

Art. 4° - O Poder Executivo poderá efetuar parte do  pagamento do
benefício de que trata esta lei utilizando-se de créditos inscritos em
dívida ativa do Estado, conforme critérios socioeconômicos e
regionais definidos em regulamento.

§ 1º - Os créditos inscritos em dívida ativa, a que se refere o “caput”
deste artigo, serão convertidos em títulos ao portador emitidos pelo
Tesouro Estadual.

§ 2º - Os créditos de que trata o “caput” deste artigo poderão ser
utilizados para pagamento de:
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I - tributos estaduais;
II - dívida ativa com o governo estadual;
III - lance em leilão de bens do Estado;
IV - serviços prestados pelo Estado.
Art. 5º - Os recursos para a concessão do benefício de que trata

esta lei serão provenientes:
I - de consignação na Lei Orçamentária Anual e créditos adicionais;
II - de convênios celebrados pelo Poder Executivo com comitês de

bacia hidrográfica e órgãos e entidades da União e dos Municípios;
III - de doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
IV - da conta Recursos Especiais a Aplicar, conforme art. 50 da Lei

nº 14.309, de 19 de junho de 2002;
V - da compensação pela utilização dos recursos naturais conforme

art. 36 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, compreendida como
compensação florestal;

VI - dotações de recursos de outras origens.
Art. 6º - O art. 4° da Lei nº 13.199, de 29 de jane iro de 1999, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 4º - (...)
X - concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros

rurais, para identificação, recuperação, preservação e conservação de
áreas necessárias à proteção e à recarga de aqüíferos, nos termos da
legislação vigente.”.

Art. 7° - O “caput” do art. 31 da Lei n° 14.309, de  19 de junho de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará
normas de apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais
para o proprietário ou posseiro rural que:”.

Art. 8° - O inciso IV do art. 32 da Lei n° 14.309, de 2002, passa a
vigorar com a redação a seguir, ficando o artigo acrescido do seguinte
inciso VII:

“Art. 32 - (...)
IV - o fornecimento gratuito de mudas de espécies nativas ou

ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor
a cobertura vegetal natural;
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(...)
VII - concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros

rurais, para recuperação, preservação e conservação de áreas
necessárias à proteção da biodiversidade, inclusive a reserva legal e
os ecossistemas especialmente sensíveis, nos termos da legislação
vigente.”.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Sávio Souza Cruz,  Presidente -  Inácio Franco, relator - Fábio

Avelar - Wander Borges - Almir Paraca.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 972/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria dos Deputados Fahim Sawan e Eros Biondini, o Projeto
de Lei nº 972/2007 institui procedimentos para a identificação do
recém-nascido e de sua mãe nos hospitais e nas maternidades do
Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, conforme dispõem os arts. 188 e 102, XI, “b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem o objetivo de instituir procedimentos de

identificação de recém-nascidos e suas mães, nas maternidades e
nos hospitais que realizem partos no Estado, com o fim de aumentar a
segurança nesses estabelecimentos.

Para isso, determina que o recém-nascido e sua mãe utilizem,
durante o período de permanência na maternidade ou no hospital,
uma pulseira plástica impressa com o mesmo número ou código de
barras. Além disso, os estabelecimentos supracitados ficam obrigados
a colocar, nos recém-nascidos, uma identificação umbilical contendo o
mesmo número ou código de barras das pulseiras, por meio de um
prendedor umbilical.

O sistema atual de identificação utiliza somente a pulseira no recém-
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nascido e em sua mãe. O grampo umbilical tem a vantagem de
somente soltar-se com a queda do umbigo, o que ocorre em quatro a
sete dias após o parto, quando provavelmente mãe e filho já deixaram
o hospital ou a maternidade. Contribui-se, dessa forma, para o
aumento da segurança dentro dos referidos estabelecimentos, uma
vez que tal medida dificulta a troca e a subtração de bebês.

Faz-se importante ressaltar que o projeto prevê que as
identificações das pulseiras e do clipe umbilical sejam feitas por
números ou código de barras pré-impressos, em matéria plástica. O
sistema de identificação atual utiliza tiras de papel inseridas em
pulseiras, o que facilita a adulteração ou a perda da identificação.

O art. 2º da proposição dispõe que os estabelecimentos
mencionados deverão armazenar conjuntamente amostras de sangue
da mãe e da criança, preservando-as por 20 anos, em condições que
possibilitem o exame do ácido desoxirribonucléico - DNA -, nos casos
em que haja suspeita de troca de bebê.

Não existem estatísticas oficiais a respeito de trocas de bebê, mas
há uma taxa de risco de 10%, o que representa um alto percentual.
Com a coleta e o armazenamento do material genético, será possível
ter estatísticas sobre o assunto. Sobretudo, as trocas detectadas
serão rápida e precisamente solucionadas, evitando-se um processo
que é sempre doloroso para as famílias envolvidas.

Com o fito de esclarecer que todos os estabelecimentos hospitalares
com sede no Estado de Minas Gerais são atingidos pela medida
proposta, independentemente de serem ou não prestadores de
serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS -, apresentamos emenda
de natureza apenas formal.

Por fim, há ainda que ressaltar que, na sua essência, o projeto não
aborda questão de saúde, e sim de direitos humanos; porém, como a
solução envolve necessariamente o aparato hospitalar do Estado,
entendemos ser oportuno o exame da proposta por esta Comissão.

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

972/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresentamos:
EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “do Estado” contida na ementa, no art. 1º e



741

no art. 2º pela expressão “estabelecidos no Estado”.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Hely

Tarqüínio - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.068/2007

Comissão de Administração Pública
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”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Tendo recebido parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade, a proposição vem agora a esta Comissão, para
receber parecer sobre o seu mérito.

Fundamentação
A proposição pretende isentar o doador de sangue, nas condições

que menciona, do pagamento da taxa de inscrição nos concursos
públicos realizados pelo Estado.

Em razão do princípio da consolidação das leis, que norteia o
processo legislativo nesta Casa, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou ao projeto em tela o Substitutivo nº 1, para alterar a Lei n°
13.392, de 7/12/99, a qual já isenta o cidadão desempregado do
pagamento da taxa de inscrição para a prestação de concursos
públicos.

Na forma do substitutivo apresentado, para fazer jus à concessão do
benefício, é necessário que a doação de sangue não apenas seja feita
para órgão ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por
Município, mas também tenha sido regularmente realizada, no
mínimo, duas vezes ao ano e durante, pelo menos, dois anos.

Passamos à análise do projeto nos lindes de nossa competência.
Em Minas Gerais, o estoque de sangue disponível nos bancos de

sangue revela-se, com freqüência, insuficiente para atender à
demanda, geralmente emergencial.

Por outro lado, é significativo o número de pessoas que se
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inscrevem para prestar concursos públicos realizados pelo Estado.
Entre essas, certamente, há eventuais ou potenciais doadores de
sangue.

A medida preconizada no projeto em análise demonstra
preocupação do autor com a saúde da população, uma vez que
pretende incentivar as pessoas em condições de doar sangue a fazê-
lo, contribuindo, assim, para salvar vidas. Mais que isso, o benefício
proposto - isentar os doadores do pagamento da taxa de inscrição
para a prestação de concursos públicos realizados pelo Estado - visa
a estimular tais pessoas a fazê-lo com regularidade.

Segundo as recomendações dos bancos de sangue, o intervalo
mínimo entre uma doação e outra é de 90 dias para as mulheres e de
60 dias para os homens. Assim, as mulheres podem fazer até três
doações por ano; os homens, até quatro. De acordo com o projeto em
análise, as pessoas que doarem sangue regularmente, no mínimo,
duas vezes ao ano e durante, pelo menos, dois anos, farão jus à
concessão do mencionado benefício.

Entendemos, portanto, que a medida proposta no projeto em exame
tem relevante alcance social e que são razoáveis e adequados os
requisitos para a fruição do benefício.

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

1.068/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas -

Inácio Franco.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Pastoral do Menor pelo transcurso de seu

30º aniversário de criação (Requerimento nº 1.278/2007, do Deputado
André Quintão);

de congratulações com o Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronaútica pelo transcurso do 24º aniversário de seu complexo
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militar (Requerimento nº 1.280/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Município de Itabira pelo transcurso do
159ª aniversário de sua emancipação (Requerimento nº 1.288/2007,
do Deputado Ronaldo Magalhães);

de congratulações com o Juiz Alberto Henrique Costa de Oliveira
por sua posse no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado (Requerimento nº 1.295/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Sociedade Musical Santa Cecília de
Sabará pelo seu 226º aniversário (Requerimento nº 1.328/2007, do
Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Rinaldo Campos Soares pelos dez
anos dedicados à comunidade japonesa como Cônsul-Geral
Honorário do Japão e pela realização da Semana do Japão nesta
Capital (Requerimento nº 1.343/2007, do Deputado Chico Uejo);

de aplauso ao Mercado Central pelo transcurso do 78º aniversário
de sua fundação (Requerimento nº 1.344/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao jornal “Diário do Comércio” pelo 75º aniversário de
sua fundação (Requerimento nº 1.345/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao Sr. Oswaldo Freire pelos 16 anos de publicação de
sua coluna “Capital Federal” (Requerimento nº 1.346/2007, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação Mineira de Propaganda pelo
transcurso do 50º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
1.350/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação Mineira de Supermercados
pela realização da 21ª Superminas (Requerimento nº 1.351/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Rede Globo de Televisão pelo
recebimento de cinco indicações para o Emmy Internacional
(Requerimento nº 1.354/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os policiais que menciona pela operação que
resultou na prisão de Aparecido Rodrigues Alves (Requerimento nº
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1.385/2007, da Comissão de Segurança Pública);
de apoio ao Presidente da Frente Parlamentar da Saúde do

Congresso Nacional pela inclusão em pauta do projeto de lei
complementar que regulamenta a Emenda à Constituição nº 29, de
2000 (Requerimento nº 1.386/2007, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 48ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2007
Presidência do Deputado Domingos Sávio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Sargento Rodrigues - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Antônio José dos Santos - Apresentação de jovens - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Domingos Sávio - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - 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 Sebastião Costa, 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.
Antônio José dos Santos, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais; Janir Adir Moreira, Eminente Grande 1º-
Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; Coronel Evandro
Bartholomei Vidal, representando o Comandante da 4ª Região Militar
e da 4ª Divisão de Exército, General-de-Divisão João Roberto de
Oliveira; Célio de Faria Santos, Prefeito Municipal de Camanducaia; e
Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Grande Loja

Maçônica de Minas Gerais pelos seus 80 anos de fundação.



746

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues
Exmos. Srs. Deputado Domingos Sávio, meu ilustre irmão, aqui

representando o Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Antônio José
dos Santos, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de
Minas Gerais; Janir Adir Moreira, eminente Grande 1º-Vigilante da
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; Cel. Evandro Bartholomei
Vidal, aqui representando o Comandante da 4ª Região Militar, Gen.
João Roberto de Oliveira; fraterno irmão Célio de Faria Santos,
Prefeito de Camanducaia; meus irmãos, minhas cunhadas, meus
sobrinhos e amigos presentes; é com muito orgulho que apresentei o
requerimento para esta justa homenagem. Falar da maçonaria é falar
do ser humano, de seus percalços, de sua evolução e, é claro, de
suas lutas. Nesse sentido, a maçonaria, como ordem universal
composta de homens livres de todas as raças e credos religiosos,
vem, ao longo dos anos, buscando dar sua contribuição à família, à
sociedade e à Pátria.

Foram muitas as suas lutas e bravas as participações na construção
dessa sociedade. A maçonaria não é uma religião nem tampouco
instituição de caridade, mas sua contribuição é exatamente na vida de
homens, lapidando o ser humano, ao transcorrer sua vida, fincando
seus ensinamentos na verdade, na justiça, na busca da paz, balizados
pelo amor do Pai Celestial.

A sociedade humana vive em constante mutação. Nesse processo
de evolução, é necessário que o homem, guiado pelo Grande
Arquiteto do Universo, que é Deus, não seja apenas mais um: ele
precisa, através da razão, da filosofia, buscar seu crescimento em
sintonia com o ser humano.

Falar da maçonaria é falar de suas participações em grandes
movimentos cívicos libertários, como a Queda da Bastilha, na França,
a Independência das Treze Colônias Norte-Americanas, a
Inconfidência Mineira, a Abolição da Escravatura, a Revolução
Pernambucana, a Independência do Brasil e de tantos outros grandes
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movimentos históricos que contribuíram para a construção de uma
sociedade melhor.

Hoje nossa sociedade vem enfrentando diversos problemas, como o
esfacelamento das famílias, a falta de comportamentos éticos público
e privado, atitudes cada vez mais egoístas, individualistas e,
certamente, a degradação do ser humano. O ser vem dando lugar ao
ter, e isso é um sinal de que precisamos cada vez mais de nossa
ordem maçônica.

Em nossa caminhada histórica, a maçonaria nos honrou por
diversas vezes, das quais destacamos algumas já citadas
anteriormente: na Queda da Bastilha, na França, houve uma
substancial participação de nossos irmãos contra um Estado
totalitário. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram a
grande chama iluminista nessa brava e heróica participação de nossa
ordem.

Durante um período difícil, quando os sonhos de liberdade eram
contados pelos quatro cantos de Vila Rica, e durante as viagens pela
Estrada Real rumo ao Rio de Janeiro, grandes nomes da história
mineira também se organizavam por ideais libertários. De um lado,
Tomás Antônio Gonzaga, o advogado formado em Coimbra, que
chegava com uma tropa de mulas, suas malas cheias de livros e de
muitos sonhos de trabalhar naquelas terras; do outro, o prático
Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes Tiradentes, com o grande
sonho de ver sua terra livre das espoliações da Coroa Portuguesa.
Juntamente com outros irmãos, esses homens iniciaram o movimento
cívico-libertário mais conhecido como Inconfidência Mineira.

A coragem desse grupo custou muito caro: o bravo Alferes foi
esquartejado em praça pública, Tomás Antônio Gonzaga foi
condenado ao exílio, mas o ideal gerado pela Inconfidência Mineira
ecoou pelos quatro cantos da Colônia. Mestre Francisco Antônio
Lisboa, o Aleijadinho, o mais alto grau de nossa ordem, grau 33,
também deu sua contribuição. Até hoje, através de sua arte barroca,
podemos perceber a participação e a contribuição de nossos irmãos
na defesa de nossa Pátria.

Resgatar o passado é, para nós, maçons, motivo de muito júbilo.
Sabemos de nossos desafios e a cada dia buscamos entender,



748

compreender e aceitar as diferenças do ser humano. Nossa direção é
sempre muito bem balizada, sob a luz divina do Grande Arquiteto do
Universo. Buscando a paz, a solidariedade, trabalhamos
incansavelmente para construir, dia a dia, homens livres e
possuidores de bons costumes.

Hoje, a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais comemora os 80
anos de sua fundação - 17 mil maçons congregados em 310 lojas.
Esta noite, meus irmãos, deve ser lembrada por todos aqueles que
desejam uma família melhor, uma sociedade melhor, uma Pátria
melhor. Por tudo isso, a participação de cada irmão é fundamental,
pois o ser humano é uma pedra bruta que deve ser lapidada todos os
dias.

Parabéns à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Desejamos ao
Sereníssimo Grão-Mestre e aos poderosos e eminentes irmãos,
Grande 1º-Vigilante e Grande 2º-Vigilante, e a todos os poderosos
irmãos que esta justa homenagem seja apenas mais uma de sua
longa jornada.

Entrega de Placa
O locutor - O Deputado Domingos Sávio, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
fará a entrega ao Sr. Antônio José dos Santos, Sereníssimo Grão-
Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, de placa alusiva a
esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Constituída
por homens de todas as raças e credos religiosos, a maçonaria é uma
organização que visa ao aperfeiçoamento moral e ético da sociedade.
Guiada pela tríade liberdade, igualdade e fraternidade e alicerçada em
princípios morais, racionais e justos, busca, desde sua origem, a paz e
a felicidade universais. A homenagem do Parlamento mineiro à
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais pelos seus 80 anos de
fundação.”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar a nos acompanhar nesta
justa homenagem o Exmo. Sr. Deputado, meu fraterno irmão,
Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta
reunião especial.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Antônio José dos Santos
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Sr. Deputado e irmão Domingos Sávio, representando o Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Alberto Pinto Coelho; meu estimado irmão Janir Adir
Moreira, eminente Grande 1º-Vigilante da Grande Loja Maçônica de
Minas Gerais; Exmo. Sr. Cel. Evandro Bartholomei Vidal,
representando o Comandante da 4ª Região Militar, Gen. João Roberto
de Oliveira; Exmo. Sr. Prefeito de Camanducaia, irmão Célio de Faria
Santos; Exmo. Deputado e irmão Sargento Rodrigues, autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade; meus Grãos-Mestres
Adivitan, Dalcio Antônio Cardoso e irmão Ronaldo Braga; meu
estimado irmão Antônio Ragazzi, Deputado e Presidente da Câmara
Legislativa da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; meus queridos
irmãos; minhas cunhadas; meus sobrinhos e minhas sobrinhas; cabe-
nos, a princípio, externar os mais sinceros agradecimentos ao
Presidente deste Poder Legislativo pelo honroso convite feito à família
maçônica e aos amigos da maçonaria. Foi uma iniciativa do Exmo. Sr.
Deputado Sargento Rodrigues, nosso irmão, a realização desta
sessão especial comemorativa dos 80 anos de atuação da mui
respeitável Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, cujo marco
histórico teve registro em 25/9/27.

A Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, nesses seus 80 anos de
existência, por sua participação e seu trabalho em benefício da
humanidade, integrou-se à história não só de Minas Gerais, mas
também à história do Brasil.

Nesta noite memorável, ao aconchego desta Casa do Legislativo
Estadual, extensão de nossa casa, vimos ao encontro do exemplo de
bravura de Tiradentes, que trazia consigo, em modesta tentativa, o
espírito do desafio, e que, acreditando em dias melhores, passou a
defender os ideais de liberdade, princípio basilar da maçonaria.

Conscientes estamos que essa distinção é o reconhecimento dos
que aqui militam, dando-nos a certeza de que a chama renovadora da
esperança continuará sempre viva.

Feliz o povo mineiro, que tem em seu Parlamento o ponto de apoio e
de estabelecimento de forças em defesa da dignidade do ser humano.
Tanto aqui, na Casa do povo, quanto na maçonaria está o cadinho
onde se fortalecem mentes e lideranças reluzentes, trabalhando
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conscientemente pelo bem-estar da humanidade.
A maçonaria, que, em seu histórico, contabiliza feitos memoráveis

como a sua participação ativa no movimento de emancipação política
do Brasil, que resultou na proclamação de sua independência, com
destacado trabalho desenvolvido pelos irmãos José Bonifácio de
Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo e ainda pelo Imperador D.
Pedro I, que ocupava, à ocasião, o posto de Grão-Mestre; seus ideais
materializados no movimento que resultou na Abolição da
Escravatura; nos movimentos da Queda da Bastilha, na França, e da
independência de todos os países das Américas, continua em seu
trabalho incessante pelo bem-estar da Pátria e da humanidade.

A Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, consciente das
responsabilidades em prosseguir sua marcha na defesa da
coletividade, estabelece parcerias constantes com as instituições
públicas e privadas, mantendo estreito relacionamento com as
autoridades constituídas. Não podemos deixar de evidenciar feitos
importantes como o movimento pela rejeição da Medida Provisória nº
232, que aumentava significativamente a carga tributária brasileira,
iniciado nesta Assembléia de Minas Gerais, numa reunião pública em
que o nosso Grande 1º-Vigilante Janir Adir Moreira afirmou desta
tribuna que o grito de Minas seria ouvido em todo o País. E foi, pois o
movimento ganhou repercussão nacional. No dia da votação no
Congresso Nacional, contava com a adesão de mais de mil entidades
da sociedade civil organizada, e assim alcançamos os objetivos.

Recentemente a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais levantou a
bandeira pela ética na política e, por meio da atuação do ilustre
Deputado Federal e nosso irmão Paulo Piau, que também aqui já
desenvolveu profícuo trabalho, foi realizada no Congresso Nacional a
primeira audiência pública de instalação do movimento parlamentar
com essa finalidade, que contou com a presença e adesão dos Grão-
Mestres das 27 Grandes Lojas brasileiras.

Finalmente, e apenas para exemplificar a atuação maçônica, no
último dia 27 de outubro a nossa Grande Loja, juntamente com outras
entidades sociais, promoveu o Dia da Solidariedade, em que médicos,
dentistas, advogados e outros profissionais, além de parcerias e apoio
dos órgãos públicos estaduais e de nossa Polícia Militar, atenderam a
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aproximadamente 15 mil pessoas no Bairro Olhos d’Água, em Belo
Horizonte.

E, nos momentos difíceis da vida nacional, seremos parceiros nas
práticas calcadas nos valores da ordem, trabalhando por uma
sociedade mais justa e perfeita.

A crise política impõe às instituições maiores responsabilidades na
busca de um novo paradigma nas relações entre os Poderes
constituídos. Os ditames da honra são o caminho que devemos trilhar.
Esta é a hora de nos posicionarmos com coragem diante daqueles
que desonram a sociedade brasileira. Não há dúvida de que a
verdade liberta e restaura. Não podemos contemporizar diante dos
escândalos de corrupção que atormentam o País. A maçonaria
apregoa e, incessantemente, busca a investigação da verdade. A
busca dessa verdade nos impõe uma grande responsabilidade, qual
seja, a de espelhar conduta moral que venha a dignificar a Nação
brasileira.

O mal-estar da sociedade contemporânea é fruto da degradação
vinda de um passado tenebroso, de instituições e de valores nos quais
o desequilíbrio das pessoas esteve aportado. A família, com ressalva
de exceções, veio-se descaracterizando na medida em que as escolas
deixaram de ser o laboratório para a formação de cidadãos
responsáveis. Os abalos provocados pela globalização, esperamos
sejam um dia interrompidos pela soberania das nações.

Quando a sociedade não cuida dos interesses, passa a existir uma
descrença dos cidadãos nos Poderes constituídos, tanto no
Legislativo como no Executivo e no Judiciário e, notadamente, nos
sistemas educacionais, de saúde, de segurança e outros.

Charles Chaplin, em “O Grande Ditador”, dizia: ‘Todos nós
desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim.
Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu
infortúnio. Por que havemos de odiar ou desprezar uns aos outros?
Neste mundo há espaço para todos. A Terra, que é boa e rica, pode
prover todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o
da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça
envenenou a alma do homem. Levantou no mundo as muralhas do
ódio. E tem-nos feito marchar, a passo de ganso, para a miséria e os
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morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos
enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem-
nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos;
nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e
sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de
humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e
doçura. Sem essas duas virtudes, a vida será de violência, e tudo será
perdido. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido
ao poder. Mas só mistificam. Não cumprem o que prometem. Jamais o
cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo.
Lutemos agora para liberar o mundo, abater as fronteiras nacionais,
dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Lutemos por um mundo
de razão, um mundo em que a consciência e o progresso conduzam à
ventura de todos nós’.

Senhores, até parece que esse discurso foi feito para os dias atuais.
Aproveitando este singular instante, vimos manifestar aqui, nesta
receptiva Casa, nossa preocupação diante da crise política por que
passa o País, onde os pilares éticos e morais se vêem abalados por
atos praticados por agentes públicos enlameando a nação brasileira.

Mais que oportuno é renovar a nossa esperança por novos rumos,
traçados pelos lídimos representantes do povo mineiro, os quais, com
participação efetiva nas questões político-sociais, envolvem o seu
dinamismo na construção de um Estado que se destaca no cenário
nacional por gestões transparentes, objeto de constatação na gestão
do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Aécio Neves, auxiliado por
sua brilhante equipe.

É nosso desejo que essa parceira aqui formalizada seja um pacto de
união, envolvendo os interesses políticos voltados ao povo mineiro.
Desejamos que essa conjunção de idéias e esforços venha refletir o
pensamento do atual governo de Minas Gerais como um marco de
renovação e futuro promissor para o nosso país.

Senhores, a Maçonaria acompanha de perto as ações do governo. A
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, representante da Maçonaria
na jurisdição mineira, tem a honra de contar em seus quadros com
mais de 25 mil maçons capacitados, com visão de futuro e prontos a
auxiliar quaisquer governos bem intencionados na condução dos
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interesses nacionais.
Vimos, em passado recente, partindo de Minas rumo ao governo da

Nação, homens ilustres, a exemplo de Juscelino Kubitschek, lembrado
por suas grandes realizações de alavancagem do progresso e de
reconhecimento do País no exterior; Tancredo Neves, por seu caráter
de homem público, eleito para dirigir os destinos do povo em um
momento de transição política da mais alta relevância, sem poder dar-
nos a alegria de respaldar o interesse do povo em face da absoluta
impossibilidade de assumir o governo da Nação. Outros vieram para
governar e hão de cumprir essa doce missão de resgatar a memória
de nossos antepassados, pois, se Minas sair na frente, o Brasil o
acompanhará.

Momentos como este, de significada elevação espiritual e exaltação
dos obreiros, devem servir às nossas reflexões para o progresso da
Maçonaria Universal, em especial em Minas Gerais, eleito por muitos
“o centro das atenções e da renovação política do País”, gerindo
interesses político-econômico-sociais da mais alta relevância nacional.

Resta-nos reiterar os nossos sinceros agradecimentos aos Srs.
Deputados pela fraterna acolhida e pela homenagem que esta ilustre
Casa do Legislativo mineiro presta à Maçonaria, particularmente à
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, nesta data comemorativa de
aniversário, aos 80 anos de existência, prestando relevantes serviços
à Pátria e à família mineira.

Queremos ser eternos como os irmãos e nunca transitórios como o
Estado. O nosso muito obrigado.

Apresentação de Jovens
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação de

jovens da Ordem DeMolay.
- Procede-se à apresentação teatral.
O Sr. Vítor Josué de Camponez dos Gonçalos de Salles e Ferreira -

Nós, da Ordem DeMolay, acreditamos que um gesto simples e singelo
pode valer muito mais que mil palavras; por isso, convidamos o tio-
irmão Norton Batista para, juntos, entregarmos, em nome do Grande
Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais, placa
em homenagem ao Grão-Mestre Antônio José, como cumprimento
aos 80 anos da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais.
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- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Presidente

Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas
Gerais, meu querido irmão Antônio José dos Santos; eminente
Grande 1º-Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, meu
querido irmão Janir Adir Moreira; Exmo. Cel. Evandro Bartholomei
Vidal, representando o Comandante da 4ª Região Militar, Gen. João
Roberto de Oliveira; prezadíssimo irmão e Prefeito de Camanducaia,
Sr. Célio de Faria Santos; valoroso irmão, autor do requerimento que
deu origem a esta solenidade, Deputado Sargento Rodrigues, que já é
uma referência nesta Casa pelo brilhante trabalho que vem
desempenhando há vários mandatos; estendo meus cumprimentos à
grande família maçônica, às cunhadas, aos sobrinhos e às sobrinhas
deMolay, que nos brindaram com uma verdadeira demonstração de
cidadania, e também a todos os mineiros e mineiras, que, pela TV
Assembléia, acompanham este momento de grande emoção por que
passa o Parlamento de Minas Gerais.

Minhas primeiras palavras são de gratidão ao Grande Arquiteto por
me possibilitar a ventura de aqui estar representando o Presidente
desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, em momento que me
enche de orgulho pelo respeito que tenho pela Ordem Maçônica e, em
especial, por estar representando um grande Presidente.

Neste mesmo momento, em Goiânia, Estado de Goiás, o prezado
Deputado Alberto Pinto Coelho recebe uma homenagem pelo trabalho
sério e pela forma exemplar com que vem conduzindo o Parlamento
mineiro. Possibilitou-me, assim, a ventura de representá-lo na
Presidência desta reunião, que, além de prestar justa homenagem à
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, leva-nos a refletir sobre os
principais valores e sobre os pilares da construção de uma sociedade
livre. Em nome do Presidente, dirijo breves palavras a todos. Para o
Parlamento mineiro, a comemoração dos 80 anos de existência da
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais é motivo de justa alegria.
Saudamos, na pessoa do Grão-Mestre Antônio José dos Santos, os
atuais membros da Ordem e lembramos, com respeito, todos os que
seguiram, ao longo dessas décadas, a prática da fraternidade
universal na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Vinte mil
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maçons, freqüentando 288 lojas e 2 triângulos maçônicos em Minas
Gerais, atestam a grande força da organização em nosso Estado.
Representando entre nós essa histórica entidade filosófica e
progressista, a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais tem sido um
baluarte na defesa e na prática da liberdade dos indivíduos, da
igualdade dos direitos e obrigações de cada um e da fraternidade
entre os seres humanos. Em sua vida coletiva, os maçons vêm
disseminando os grandes ideais que marcaram o ingresso da
humanidade na era moderna. Expandindo-se pelo mundo
simultaneamente às idéias iluministas, a maçonaria, além de
influenciar a Revolução Francesa e a independência norte-americana,
teve relevante papel no processo da constituição do Brasil como
nação autônoma. Já estava presente no período colonial suscitando a
vontade de independência na Inconfidência Mineira e na Conjuração
Baiana. A liberdade presente na inscrição da bandeira de Minas é o
ideal maçônico transformado em símbolo vivo a ser permanentemente
recordado para provocar a vigilante reflexão dos cidadãos. A
tolerância e a sabedoria, presentes em indivíduos de todas as
nacionalidades que obedecem aos valores da moral e da razão, têm
contribuído para que o ideal da paz frutifique por todo o planeta.
Partilham este Parlamento e a maçonaria os mesmos princípios da
justiça e da solidariedade humana, os valores maiores sobre os quais
repousam a República e a democracia. É de nosso interesse,
portanto, que a ação maçônica continue e se amplie, exibindo a
necessidade da liberdade e do mútuo respeito, mostrando que não
existe direito sem a contraposição de deveres nem privilégios sem
retribuição ao planeta e a seus habitantes. Sereníssimo Grão-Mestre,
a feliz iniciativa do grande parlamentar e irmão Deputado Sargento
Rodrigues não nos dá apenas a oportunidade de fazer esta justa
homenagem à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; possibilita-nos
também fazer essa reflexão histórica e, acima de tudo, tomar uma
posição no atual momento. Em tempos em que vemos os mais
elevados valores - que a maçonaria sempre defendeu e continuará
defendendo - ameaçados, em que não podemos nos iludir quanto ao
fato de que a democracia, que tanto já custou ao povo brasileiro, em
suor e em sangue, continua a ser plenamente construída, incautos
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são os que se iludem acreditando que consolidamos de vez todos os
valores democráticos pelos quais lutamos. Não é por acaso e não se
trata de mera sombra o que assistimos na Venezuela, país vizinho,
onde regimes autoritários, travestidos de ações meramente populistas,
usurpam a liberdade de uma nação, reprimem e retiram a liberdade de
expressão e de imprensa, buscam mecanismos como forma de se
perpetuarem. Isso não são meros sinais, mas evidências claras de
que nós, maçons, que sempre elevamos templos às virtudes e
cavamos masmorras aos vícios, não podemos pactuar com tiranos,
com déspotas e com usurpadores das liberdades democráticas, ainda
que sobre o pretexto de grandes populistas e de grandes
enganadores. Temos, sim, de estar vigilantes e, acima de tudo,
dispostos a combater o bom combate, a combater de maneira
permanente a corrupção que está instalada em nosso país e que, às
vezes, debocha de cada um dos cidadãos. Parece que a corrupção se
transformou em algo comum, corriqueiro, pois, nos debates, dia após
dia, o Senado da República não encontra solução porque resiste a
sucumbir diante de provas incontestes. Esse é um chamamento
permanente à ação da maçonaria, mundo que alguns chamam de
profano, talvez porque não o conheçam ou ainda não tenham tido a
ventura de conhecer, não porque seja secreta, porque a maçonaria
não o é, muito mais é discreta. Talvez este mundo não saiba, talvez
esses nossos irmãos, mineiros e brasileiro, não saibam o valor que
têm os irmãos maçônicos dessa ordem milenar. É preciso que nós,
maçons, é preciso que homens livres e de bons costumes tomemos a
decisão de mostrar que não aceitamos mais de maneira passiva a
corrupção nem qualquer tentativa de golpe para que quem quer que
seja venha a pensar, ainda que por meio de seus bajuladores, em
perpetuar-se no poder na República livre do Brasil. Portanto,
Deputado Sargento Rodrigues, sua contribuição, muito mais que
louvar, o que faz em boa hora, os 80 anos da valorosa Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais, dá-nos a oportunidade de fazer o alerta -
aos irmãos em primeiro lugar, porque a nós cabe esse dever - a todos
os brasileiros de que a liberdade está em perigo, de que a democracia
com a qual sonhamos ainda não se instalou num País com tantas
injustiças e tanto desperdício do dinheiro público. Sereníssimo Grão-
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Mestre, o equilíbrio, a moderação e o bom-senso historicamente
demonstrados pela maçonaria haverão de iluminar o mundo e os
homens, especialmente na época atual. Para isso, continuaremos
contando com a desinteressada participação da Grande Loja 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 a especial de amanhã, às 9 horas, e para a
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
foi publicada na edição do dia 6/11/2007.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado João Leite; aprovação - Votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 17.860; manutenção
- Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
17.882; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 29/2007; questão de ordem - Votação, em 1º turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007; aprovação -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 29/2007;
discurso do Deputado Wander Borges; encerramento da discussão;
votação nominal do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do
vencido em 1º turno; questão de ordem; leitura e votação nominal da
Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.658/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno;
declarações de voto - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - 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 - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - 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 Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min, 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 Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de
2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João
Leite, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei Complementar nº 29/2007 e o Projeto de Lei nº
1.658/2007 sejam apreciados em 1º lugar, nessa ordem, dentre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto 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. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter
a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o
art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As
Deputadas e os Deputados que desejarem manter o Veto registrarão
“sim”, e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento. A Presidência dará início ao
processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas :
Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso -
Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.
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O Sr. Presidente - Votaram “sim” 51 Deputados. Votou “não” 1
Deputado. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.860. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do 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, que dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte da
Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito -
CBGC. A Comissão Especial opina pela rejeição do Veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Pimenta
- Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 58
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.882. À promulgação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 29/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 65, de
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16/1/2003, e fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública e dá
outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta, ao vencido
em 1º turno.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, na pauta de votação há

uma emenda à Constituição, em processo de votação, que tem
preferência para ser votada.

O Sr. Presidente - Procede a questão de ordem suscitada pelo
Deputado Antônio Júlio.

Votação, 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. A Presidência vai submeter a matéria à
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260,
inciso I , c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação por meio eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento. Em votação, a proposta.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise
- Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia - Zezé Perrella.
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O Sr. Presidente - Votaram “sim” 56 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 16/2007. À Comissão Especial.

Discussão, em 2º 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 Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta, ao vencido
em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, em relação à Lei
Complementar nº 29/2007, gostaria de registrar que, no Estado, há
124 concursados em um concurso homologado em agosto deste ano.
Farei uma pequena reflexão sobre a Resolução nº 111, publicada no
“Minas Gerais”, que proibiu a minha cidade, Sabará, de fazer o
atendimento pela Defensoria Pública em todas as áreas, exceto na
criminal. A população ficou extremamente prejudicada, haja vista que
a área criminal tem menor porte nessa cidade. Todos os dias, quando
passo pela Rua Paracatu, vejo que a fila da Defensoria se inicia às 5
horas da manhã e parece fila de INSS. Têm de ser tomadas
providências em relação a isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros 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 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. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor
Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo
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Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise
- Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia - Zezé Perrella.

- Registra "não" o Deputado:
Alencar da Silveira Jr.
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, digitei várias vezes,

mas não obtive resposta. Gostaria de declarar o meu voto, que é
“sim”.

O Sr. Presidente - Deputado Hely Tarqüínio, está registrado o voto
de V. Exa. Votaram “sim” 57 Deputados. Votou “não” 1 Deputado.
Está aprovado o projeto, salvo emenda.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Solicito a V. Exa. a leitura da Emenda nº

1.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da Emenda nº 1.
O Sr. Secretário (Deputado Adalclever Lopes) - (- Lê a Emenda nº 1,

que foi publicada na edição do dia 25/10/2007.).
O Sr. Presidente - A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
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Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso
- Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 58 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em
2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 29/2007 na forma do
vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira 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 1.658/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, gostaria de me

congratular com a categoria dos Defensores Públicos e parabenizar
esta Casa por ter finalmente aprovado esse projeto de tanta
importância. Foi uma caminhada árdua. Os Defensores Públicos estão
mobilizados desde o princípio do ano, e, após várias idas e vindas, foi
realmente feito um acordo, uma proposta que contemplasse os
anseios da categoria. Hoje a Assembléia Legislativa culmina esse
trabalho com a aprovação desses dois projetos. Está de parabéns
esta Casa, estão de parabéns as Comissões e estão de parabéns,
sobretudo, os Defensores Públicos de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, há um ditado popular
que diz que uma caminhada de milha começa com o primeiro passo.
Como os Defensores Públicos caminharam! Foram milhas e milhas!
Presenciei quase cinco anos de luta. Os Defensores Públicos ficaram
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paralisados mais de cem dias para sensibilizar o governo em relação
a uma questão que é óbvia, que é a necessidade de reconhecer e
garantir dignidade para os advogados do povo, para os advogados
das pessoas mais simples. Sabemos como é o sofrimento do povo
que não pode pagar um advogado para se defender. O governo não
prioriza esse setor que garante os serviços essenciais. A Defensoria
Pública, às vezes, vive à míngua, sem condições mínimas de trabalho,
dependendo de parcerias e convênios com o poder público. Sem esse
apoio, fica paralisada porque não tem estrutura.

Se não houver o apoio do poder público municipal, essas instituições
praticamente ficam paralisadas, porque, às vezes, elas não têm a
mínima estrutura, como papel Chamex, nem mesmo sede ou espaço.
Não têm nada.

O salário dos Defensores realmente é muito baixo. No último
concurso muitos dos Defensores que passaram e foram nomeados
deixaram a carreira e ingressaram em outros concursos, porque o
salário de Defensor era muito baixo.

Gostaria de parabenizar o conjunto dos Defensores Públicos pela
mobilização, pela união, pela força e pela perseverança, porque não
desistiram em momento algum. Foram à luta, por meio de um diálogo
permanente com todos os Deputados desta Casa e fizeram gestão
junto ao governo do Estado, com trabalhos de mutirões,
conscientizando a população em relação aos direitos dela, inclusive
ao seu direito de ter dignidade na carreira. Faz-se justiça ao garantir a
aprovação desses dois projetos.

Os senhores não podem parar por aí, já que ainda há muito mais
para avançar. Defendemos também a isonomia, ou seja, a
equiparação salarial com os membros do Ministério Público. Isso
porque sabemos o tanto que o Defensor Público trabalha, até mesmo
levando serviço para casa e envolvendo-se pessoalmente, dada a
carência e o sofrimento do povo. O tratamento que os Defensores dão
às suas causas é mais que profissional, pode-se dizer pessoal,
contribuindo com o próprio salário para a estruturação do órgão. Faz-
se justiça ao garantir uma equiparação salarial com os membros do
Ministério Público.

Essa luta tem de continuar; para isso, esperamos que o governo
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coloque, no orçamento deste ano, recursos necessários para atender
à parte estrutural da Defensoria Pública, o que é fundamental. Existem
Defensorias Públicas no interior que não têm mesa, não têm cadeira,
não têm sede, não têm papel Chamex, não têm computador, não têm
tinta, não têm nada. A situação é realmente muito difícil. Aliás, a
imprensa do interior costuma mostrar isso de forma permanente, para
mostrar a realidade das Defensorias e fazer reivindicações para as
comunidades mais carentes.

Deixo aqui o nosso pedido ao governo do Estado, para que seja
sensível com a Defensoria Pública, a fim de garantir, no orçamento
deste ano, a estrutura necessária para o seu funcionamento. Dinheiro
existe. Aliás, o orçamento de 2003 frente ao orçamento de 2007
praticamente dobrou. Hoje, a previsão para o orçamento do governo
do Estado para o ano que vem é de mais de R$32.000.000.000,00.
Existe muito dinheiro, muito recurso, por isso espero que o governo
tenha sensibilidade e coloque esses recursos no orçamento, para
garantir a parte estrutural, a fim de que a Defensoria Pública possa
equipar-se, ter tinta, ter computador, ter cadeira e possa atender, com
dignidade, a população.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para
declaração de voto, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, a Bancada do PT e do
PCdoB votou favoravelmente aos Defensores Públicos de Minas
Gerais. Queremos aqui registrar essa votação que hoje, de forma
justa, esta Assembléia Legislativa de Minas faz em homenagem à
grande luta dos Defensores Públicos de Minas Gerais.

Sr. Presidente, é importante registrar também que, quando se trata
da valorização do servidor público, o andamento das votações,
especialmente por parte do Executivo em Minas Gerais, ainda é muito
lento. O andamento é lento nesta Assembléia Legislativa de Minas.

Lembro-me, como se fosse hoje, da luta desses Defensores que
começaram, já no mês de março, uma grande mobilização, uma greve
que durou mais de 100 dias, e a negociação por parte do governo do
Estado foi demorada e somente agora, no início do mês de novembro,
conseguimos fazer justiça a essa categoria. Categoria essa que
merece o respeito de todos os Deputados. Foi exatamente aqui, nessa
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votação, que ficou explicitado esse respeito.
Também gostaria de registrar que essa votação faz justiça à

remuneração dos servidores públicos, porque, até hoje, antes dessa
votação, Minas Gerais tinha a terceira pior remuneração de
Defensores Públicos do País. Minas Gerais somente perdia para os
Estados de Pernambuco e da Paraíba.

O que fizemos aqui, hoje, foi pôr o servidor público em condição
digna de trabalho. É preciso também registrar que é importante
valorizar mais essa categoria. Hoje mais de 60% das comarcas de
Minas Gerais sentem a falta do servidor público, porque a quantidade
ainda é pequena no Estado. Precisamos exigir a convocação dos
aprovados no concurso público. Além disso, que se realizem mais
concursos no Estado.

Da mesma forma, Sr. Presidente, é fundamental que Minas Gerais
também modernize a sua legislação, dando-lhe autonomia. Isso é
constitucional. A Defensoria Pública, não pode ficar subordinada a
uma secretaria de Estado, sem ter respeitada a sua autonomia,
violando-se crassamente a nossa Constituição Federal de 1988.

Portanto, quero prestar uma homenagem a todos os servidores
públicos de Minas Gerais, porque assim, sem dúvida nenhuma,
estaremos construindo um Estado mais digno, com melhor forma de
vida para seu povo. Essa dignidade se constrói com a valorização do
servidor público e do Defensor Público. Esse é o nosso voto, Sr.
Presidente.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero ser bem
objetivo. Esta Casa fez a sua obrigação. Gostaria de parabenizar os
Defensores pela persistência. Eles fizeram valer um ditado bastante
conhecido: “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Quase
um ano depois de terem realizado esse trabalho, de gabinete em
gabinete, junto aos parlamentares, quero crer que saímos daqui, hoje,
com um resultado, com a votação e a aprovação dessa “justa
remuneração”, pois é justa em conseqüência da luta deles durante
todo este ano; mas ainda está aquém daquilo que, de fato, merecem.

Portanto, fica aqui esse registro. Reitero que esta Casa fez a sua
obrigação. Parabenizo os Defensores e as Defensoras do nosso
Estado.
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A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, em nome dos Defensores
Públicos que se encontram aqui, tanto de Juiz de Fora quanto de
outras cidades, gostaria de saudar os Defensores e as Defensoras de
Minas Gerais. Além disso, compartilho com todos eles angústias e
debates, pois, ao longo deste ano, vivenciamos muitas discussões.
Cumprimento especialmente o Sr. Eduardo Generoso, Presidente da
Associação dos Defensores Públicos, pelo esforço e pela persistência
de permanecer aqui, com todos os Defensores do Estado, durante
tanto tempo, demonstrando efetivamente o compromisso com o povo
e a justiça popular.

Quero fazer esse registro. Além disso, digo que, mesmo com a
criação de mais de 282 cargos de Defensores, que se somarão aos
existentes, chegando a 1.200 em Minas Gerais, sabemos que isso
ainda é pouco para a necessidade da presença maior de uma justiça
junto à população mais pobre do Estado.

Todavia,  já temos algumas conquistas, como o aumento do
subsídio - aliás, não como merecem os nossos Defensores - e dos
cargos. Novas lutas virão. Os senhores nos terão como aliados nesta
Casa Legislativa para o que precisarem. Parabéns! Boa noite e
obrigada.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente e Deputados, com o
Deputado Domingos Sávio, em nome da Bancada do PSDB, gostaria
de manifestar a nossa satisfação pela aprovação desse projeto e
também do projeto de lei complementar. Evidentemente, sabemos que
isso é oriundo do esforço extraordinário de todos os nossos
companheiros Defensores Públicos, da sua liderança, que aqui
esteve, durante tanto tempo, e sensibilizou o conjunto desta Casa.
Houve unanimidade; nenhum voto foi contrário à aprovação. Gostaria
que isso ficasse consignado. Para nós, realmente foi um voto de
justiça à causa e à luta da categoria.

Por outro lado, não é possível não deixar consignado o esforço do
governo Aécio Neves e os avanços que a categoria teve na
estruturação administrativa e, agora, na recuperação - embora
também ache que não é o ideal. Disse isso outras vezes, mas trata-se
de um avanço extraordinário no entendimento entre a categoria e o
governo. Já disse várias vezes que ainda acho o resultado aquém, se
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compararmos com o nosso “ex adversus”, no caso, o Ministério
Público, onde se inicia a carreira com R$19.000,00; e com o Tribunal
de Contas, onde o Procurador tem o salário inicial de R$21.500,00.
Realmente, a categoria dos Defensores ainda merece atenção
especial para chegarmos onde deveríamos estar. Afinal de contas, os
Defensores Públicos, a Advocacia-Geral do Estado, a Procuradoria
Fiscal, o Ministério Público são da mesma área jurídica e vêm do
mesmo banco das escolas de Direito. Mas quero deixar consignado
que houve avanço na administração Aécio Neves. A categoria
reconhece isso, mas quer avançar mais.

O nosso respeito e admiração pelo trabalho do Eduardo Generoso,
do Dr. Glauber e dos demais, que se empenharam por toda a
categoria, sobretudo com muito respeito, que sempre tiveram por esta
Casa, pela participação ativa da Assembléia Legislativa e pelo
acolhimento dado pelo governo Aécio Neves a esse grande avanço.
Repito, ainda não é o ideal, se comparado às outras categorias
jurídicas; mas foi um avanço. O meu abraço aos companheiros da
Defensoria Pública.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, sinto-me na obrigação
não apenas de cumprimentar a categoria, mas também de lembrar
que ainda temos 37 Assistentes Jurídicos na Defensoria que precisam
ser equiparados ao Defensor de primeira classe; que temos mais de
200 funcionários administrativos que ganham menos que os
funcionários administrativos das outras Secretarias de Estado; que o
advogado de acusação, que é o Promotor, ganha mais que o dobro
que o Defensor Público, que é o defensor do povo. Quero lembrar de
forma bastante clara que essa votação dependeu de negociação e
que alguns Deputados nela se destacaram, como o Líder do Governo,
Deputado Mauri Torres; como o Líder do PSDB, Deputado Domingos
Sávio; como o próprio Deputado Doutor Viana; o Presidente da
Assembléia; enfim, alguns Deputados que procuraram o governo para
sensibilizá-lo.

Na verdade, se esse assunto tivesse sido votado na época em que
foi apresentado, não teríamos o resultado que tivemos em
conseqüência das negociações feitas por esta Casa. Todos
reconhecem e todos votaram a favor da melhoria salarial dos
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Defensores Públicos, que são muito importantes na estrutura de
governo, sobretudo na estrutura da democracia. É preciso lembrar que
Minas Gerais precisa muito deles, e que sua dedicação e seu trabalho
são muito importantes para o povo mais pobre do nosso Estado. Muito
obrigado, Srs. Defensores, pelo trabalho que fazem.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero manifestar a
alegria da nossa Bancada do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB.
Desde o primeiro momento, estivemos de braços dados com a causa
dos Defensores Públicos de Minas Gerais, uma causa justa, e hoje
compartilhamos da alegria dessa vitória. É uma vitória parcial, mas
que já significa muito para a classe. Não é só uma vitória da classe,
mas dos menos favorecidos e de toda a população do Estado.
Continuaremos em defesa e à disposição dos servidores aqui, nesta
Casa. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.
Defensores, cumprimento a todos na pessoa do nosso prezado amigo,
Presidente da Associação dos Defensores, nosso querido Dr.
Eduardo, cumprimento extensivo ao Dr. Glauco, batalhador por essa
causa, não só pela categoria, mas pela justiça.

Tenho dito, desde o momento em que cheguei a esta Casa, no
mandato passado, que a Defensoria é, de alguma forma, um dos
alicerces fundamentais da Justiça. Não se pode pensar uma
sociedade cujos princípios sejam aplicados a só uma parte. Os mais
pobres precisam desse amparo que o Estado tem de lhes oferecer.
Essa é a missão árdua de um Defensor.

Discutimos e votamos o projeto por unanimidade. Creio que, por
razões pessoais, alguns Deputados não puderam estar aqui. A vida
parlamentar é atribulada, com diversas funções. Fiz questão de estar,
não só para testemunhar esse momento histórico, dando o nosso voto
favorável, mas para concluir um processo que vem de longa data. Na
verdade, podemos dizer que vem do mandato passado, quando se
iniciou a gestão Aécio Neves em Minas Gerais.

Tudo se deu num processo de diálogo, que, às vezes, tem uma
alteração de tom. É assim no ambiente democrático, mas nunca
deixou de existir. Esse diálogo construiu, primeiro, um fortalecimento
orçamentário, a independência da própria instituição Defensoria
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Pública. Agora nos conduz à votação de dois projetos importantes: um
que reajusta e estabelece uma forma nova e mais adequada de
remuneração, por meio de subsídios ao profissional Defensor Público;
outro que, alterando a estrutura, amplia o número de profissionais que
terão a missão de defender os mais pobres.

Participamos, desde o primeiro momento, de toda essa luta. Nessa
fase mais difícil, não foram nem uma nem duas vezes, mas várias as
vezes em que estivemos, ao lado do Dr. Eduardo e de outras
lideranças, como o Dr. Leopoldo, discutindo com o governo do Estado
sobre o caminho mais justo. Desde o primeiro momento, encontramos
uma boa acolhida não só do Governador Aécio Neves mas também
da sua assessoria, da Secretária Renata Vilhena e do Prof. Antônio
Anastasia, em que pese ao tempo apropriado, às dificuldades naturais
e às negociações com outras categorias. O Estado possui em torno de
quinhentos mil servidores, entre ativos e inativos, enfim, são mais de
meio milhão de pessoas. Isso não diminui a Defensoria, pelo contrário,
mostra a sua importância na medida em que teve a sua negociação
de uma forma específica.

No tempo certo, o projeto veio. Sei que custou algumas horas de
sono e de sacrifício, em especial destes profissionais que estão aqui,
acompanhando a votação, mas estivemos ao lado de vocês desde o
primeiro momento. Digo isso para reafirmar que continuaremos ao
lado da Defensoria Pública e ao lado do Governador Aécio Neves. É a
absoluta coerência o que digo.

O processo democrático não exige que quem esteja na base
concorde com tudo e quem esteja na Oposição discorde de tudo.
Trata-se de um processo de construção, principalmente quando temos
um Governador que foi e sempre será um grande parlamentar, um
grande homem do parlamento, da democracia, que compreende e
aceita o debate. Esse debate tem ajudado no aprimoramento das
estruturas de governo de Minas Gerais.

Rendemos homenagens a cada um dos Defensores Públicos -
obviamente, à sua liderança, na pessoa do Dr. Eduardo Generoso,
mas também a todos, aos meus colegas de Divinópolis, que, tenho
certeza, estão acompanhando esta votação e já manifestaram essa
preocupação mais de uma vez; a todas as cidades mineiras e a tantas
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outras que não têm a Defensoria Pública e precisam ter.
Concluindo, Sr. Presidente, temos outros desafios pela frente.

Reafirmo que estamos ao lado de vocês, mas há outras categorias
com as quais precisamos nos preocupar.

Registro, neste momento, a minha preocupação com os
profissionais do IMA, especialmente os meus colegas médicos-
veterinários. Esse é um grande desafio, diria, que o governo de Minas
tem. É uma área que cuida da vigilância, de algo que está ligado à
saúde pública, não só à saúde animal, que é fundamental até para a
competitividade do nosso Estado. Precisamos olhar com carinho,
também, para os nossos colegas do IMA.

Muito obrigado. Votamos a favor da Defensoria e a favor de Minas.
O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, em nome da Bancada

do PSB, quero deixar registrado o nosso carinho e satisfação em ver
esse projeto aprovado hoje em sua plenitude, já indo à sanção do
Governador. Esse caminho da construção é propício à democracia.

Vejo com muita alegria também alguns encaminhamentos
remuneratórios que o Estado vem fazendo nos últimos meses. Aqui
mesmo tivemos oportunidade de trabalhar o aumento da área de
segurança pública e dos professores, mas existe a preocupação com
os servidores da área de saúde. Concordo com o Deputado Domingos
Sávio, que mencionou o pessoal do IMA, mas incluo o servidor do IEF,
que precisa ser olhado com um carinho todo especial.

Sabemos que, para chegar a esse denominador comum, não basta
simplesmente a categoria querer, sem que haja os estudos
preliminares, sobretudo o de impacto orçamentário, para saber de
onde virão os recursos. A cada aumento salarial, há o impacto natural
nas folhas de pagamento “ad aeternum”. Se são 500 mil servidores, a
folha de pagamento é muito grande. E o Estado, que já alternou entre
pagamento em dia e - como há tempos atrás - pagamentos atrasados,
até com o décimo terceiro parcelado, há de primar pelo pagamento
sempre na data certa.

Há que trabalhar dessa forma mesmo, com discussão, com
negociação, para que, ao final, quando se bater o martelo, aquilo
esteja dentro do planejamento financeiro e orçamentário do Estado, e
o funcionário público possa fazer seu planejamento sabendo que
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naquele dia comprometido não há de faltar a remuneração para que
ele honre seus compromissos do dia-a-dia.

Parabenizo a todos da Defensoria, em especial aqueles que aqui
vieram constantemente este ano: encontram-se com um Deputado na
esquina, com outro no corredor, mais outro no cafezinho, mas é isso
mesmo. É assim que se constrói um parlamento. Está de parabéns o
conjunto da Assembléia, dos servidores e, sobretudo, dos Defensores
Públicos.

O Deputado Ruy Muniz - Obrigado, Sr. Presidente. Também desejo
manifestar nossa alegria por contemplarmos com essa correção e
esse reajuste os Defensores Públicos de Minas Gerais. Parabenizo a
Associação e digo a vocês que isso ocorreu, como mencionou o
nosso Líder, Deputado Sávio, em razão de um grande articulador,
uma pessoa realmente capaz, que está mudando a história de Minas
Gerais e, se Deus quiser, mudará também a do Brasil, que é o nosso
Governador Aécio Neves.

Quero fazer uso da palavra também para dizer que, como vocês
estão agradecidos, nós, de Montes Claros, estamos gratos pela ação
do governo de Minas, porque hoje foi entregue ao povo do Norte de
Minas uma nova unidade prisional, com 600 vagas, inaugurada pelo
Governador em tempo recorde. Estamos satisfeitos por fazer parte de
uma bancada que apóia o nosso Governador Aécio Neves.

Mais uma vez, parabenizo a vocês, dizendo a todos que contem
sempre com a Assembléia Legislativa. Viva os Defensores Públicos
de Minas Gerais! Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, quero cumprimentar as
Defensoras e os Defensores Públicos presentes nas galerias da
Assembléia Legislativa e os demais, espalhados pelo Estado de Minas
Gerais. Como advogado militante, tenho a obrigação de dar o
testemunho da importância do trabalho da Defensoria Pública. Além
de propiciar o acesso das camadas mais sacrificadas da sociedade à
justiça, a Defensoria Pública e o próprio advogado têm um papel
importante na sociedade. Se o cidadão não tem acesso à Justiça por
meio da Defensoria, pode acabar querendo resolver os problemas
pelas próprias mãos. Isso seria um caos na sociedade. Portanto, o
papel do Defensor Público é extremamente relevante. O Governador
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Aécio Neves e a Assembléia Legislativa de Minas, com o trabalho
permanente da Defensoria, demonstraram avanço com a aprovação
desse projeto. Parabéns à Defensoria Pública pelo importante trabalho
que presta aos mineiros.

O Deputado Hely Tarqüínio - Neste momento, ao Dr. Eduardo, líder
dos Defensores, e a todos os Defensores e Defensoras manifestamos
nossa alegria ao ver esse projeto aprovado em 2° tu rno, neste
Plenário. Temos a certeza de que o Governador irá sancioná-lo. A
Assembléia Legislativa cumpre o seu papel de mediadora, mantendo
diálogo constante com os Defensores Públicos, a quem presto minha
homenagem pela perseverança, pela busca de realizar seu ideal,
estruturando, cada vez mais, esse órgão tão importante, para fazer
justiça aos carentes de Minas Gerais.

Vocês são, às vezes, anônimos, mas hoje ganham uma estrutura
que configurará melhor a justiça para os carentes.

Sentimos, nesta Casa, que cumprimos com o nosso dever, mas nos
encontramos abertos para consolidar a carreira do Defensor Público e
a estrutura do órgão, a fim de que se faça a melhor justiça para as
pessoas carentes.

Parabéns a todos vocês. Sabemos que o Governador, na sua
sensibilidade, está construindo a estrutura do Estado. Aqui estamos
para ajudar na consolidação da Defensoria Pública, tão importante
para as pessoas carentes. Obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, votei “sim”,
apesar de o painel ter marcado o meu voto “não”, mas já justifiquei.

O que me traz ao microfone, Sr. Presidente, é o meu protesto em
relação ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e às Polícias
Militar e Civil do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, todos sabem que o bingo é proibido no Brasil, mas,
na cidade de Montes Claros, há mais de 30 dias, funcionam dois
bingos, de um grupo de empresários do Rio Grande do Sul, que estão
instalados naquela cidade. O bingo ali era de empresários de Montes
Claros e foi comprado apesar da proibição existente. Portanto, o bingo
está funcionando naquela cidade. Falam que estão dando um
dinheirinho para a Polícia Militar local. Estão falando que,
mensalmente, a caixinha do Promotor da Comarca está ficando gorda.
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É o comentário da cidade, Sr. Presidente. Há 30 dias, a TV Alterosa
fez uma matéria. O Ministério Público não quis falar, e o mesmo
aconteceu com a Polícia Militar. E o bingo continua funcionando.

Falava agora com o Deputado Luiz Tadeu Leite, que é da cidade, e
ele me disse: “Alencar, você, que é doido, vai ali e denuncia”. Eu lhe
disse: não sou doido, não. Sou consciente, porque sempre lutei pela
legalidade do jogo. E lá, em Montes Claros, não sei o que acontece.
Falo isso aqui porque o Ministério Público está ciente. Falo isso
porque o moço do crime organizado está ciente. Mas daqui não
podem fazer nada lá. O Comandante da Polícia está sabendo do que
ocorre, mas não pode fazer nada. O que acontece? Será que Montes
Claros é uma cidade diferente nas nossas Minas Gerais?

Fica aqui, Sr. Presidente, mais uma vez, um pedido de providências
para que se veja o que está acontecendo. Se há documentação lá,
tem de haver aqui também. A mesma lei aplicada em Montes Claros
tem de ser aplicada em Belo Horizonte e no Brasil todo. Quero
lembrar: bingo é proibido no Brasil, mas está correndo solto em
Montes Claros, e quem perde com isso é a população, porque jogo
ilegal atende a poucos. Dizem que, em vez de pagar impostos, é
preferível pagar à polícia. Isso é uma vergonha. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Gostaria de também manifestar alegria pela
aprovação do projeto de lei que normatiza um pouco e restitui a auto-
estima da Defensoria Pública. 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 dos Projetos de Lei nºs 301, 772, 788 e 1.237/2007, em
1º turno, e dos Projetos de Lei nºs 351, 426 e 708/2007, em 2º turno,
uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 7,
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2007
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Eros Biondini, Carlin Moura e Almir Paraca (substituindo este ao
Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Eros Biondini, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar
proposições da Comissão. Registra-se a presença do Deputado André
Quintão. 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 Almir Paraca e André Quintão em que
solicitam seja realizada reunião desta Comissão para debater em
audiência pública a realidade socioambiental e a inclusão social e
produtiva dos povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas
Gerais; Carlin Moura (3) em que solicita seja formulado apelo à
Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -, ao Conselho Estadual
de Política Ambiental - Copam - e à Superintendência da Região
Central Metropolitana de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Supram-Central -, com vistas à realização de audiência
pública para discutir o Estudo do Impacto Ambiental - EIA - e o seu
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - Rima -, elaborado para o
projeto Mina a Céu Aberto; em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão com a de Trabalho, da Previdência e da
Ação Social, para, em audiência pública, discutir a mão-de-obra na
Cemig e a campanha salarial de 2007 dos eletricitários mineiros; em
que solicita sejam apresentadas emendas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 para assegurar que as demandas de registro civil de
nascimento e os problemas da sociedade mineira sejam
adequadamente enfrentados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

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

1.593/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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

tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga os Municípios de
Antônio Prado de Minas e Eugenópolis.

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 1.593/2007 pretende dar a denominação de José

Rodrigues Pereira à rodovia que liga os Municípios de Antônio Prado
de Minas e Eugenópolis.

A homenagem que ora se pretende fazer a José Rodrigues Pereira é
justa, pois esse antigo líder político foi representante de Antônio Prado
de Minas, na condição de Vereador, antes mesmo de sua
emancipação de Eugenópolis. Vice-Prefeito e Prefeito desse
Município de 1963 a 1966, foi também Prefeito de Antônio Prado de
Minas, de 1977 a 1982, quando construiu a estrada municipal que liga
as duas localidades.

Enfrentando as dificuldades características da época, mostrou
determinação ao adquirir com sacrifício uma patrol para abrir estradas.
Construtor de escolas urbanas e rurais, postos de saúde, pontes,
praças de esporte e de reservatório para abastecimento de água,
cumpriu seu papel como cidadão e agente público.

Falecido em 1994, a homenagem que se lhe pretende fazer por
meio desta proposição é meritória.

Conclusão



778

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.593/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2007.
Djalma Diniz, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/11/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Palavras do Sr.
Presidente - Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 351/2007;
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro; aprovação do
requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 426/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 708/2007; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Votação, em 1º turno , do Projeto de
Lei nº 301/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com as
Emendas nºs 1 a 3 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
772/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 788/2007; aprovação com a Emenda nº 1 -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.237/2007; aprovação -
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.630/2007;
discurso do Deputado Antônio Júlio; questão de ordem -
Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
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Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - 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 -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h11min, 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 Fábio Avelar, 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.

Questões de Ordem
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, anuncio a vinda do

Presidente Lula a Belo Horizonte e convido todos os Deputados e as
Deputadas desta Casa para a programação, que se iniciará às
14h30min com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas,
antigo Cardiominas, projeto financiado com recursos do governo
federal, do governo de Minas e da Prefeitura de Belo Horizonte, o qual
muito contribuirá para a garantia de um melhor atendimento à saúde
em todo o Estado, principalmente por se tratar de especialidades
médicas. Registro essa importante ação, pois nesse momento será
discutida a destinação de mais recursos para a saúde sob a
responsabilidade do governo federal e a aprovação, na Câmara
Federal, da Emenda nº 29, que esperamos ser também aprovada no
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Senado. Nessa primeira agenda, contaremos com a presença de
vários Ministros, do Governador de Minas e do Prefeito Pimentel. Às
17 horas, haverá uma solenidade da Ordem do Mérito Cultural, que
contará com a presença dos representantes da área da cultura de
todo o País. Ocorre aqui o encontro dos Secretários e dos
representantes dos governos de 22 Estados, para discutir projetos e
recursos para a área da cultura, na presença do Ministro da Cultura
Gilberto Gil, ocasião em que serão homenageadas várias pessoas,
como artistas e entidades ligadas aos projetos e às causas culturais
de Minas Gerais e do Brasil. Registramos o compromisso do
Presidente Lula com Minas Gerais, o qual promove mais essa visita
com o objetivo de dialogar com o Governador e, especialmente, com
os mineiros. Para representar o povo, fazemos esse convite à
Assembléia Legislativa, em nome do PT e de todos os partidos que
sustentam a base aliada do governo Lula. Convido o Presidente em
exercício, Deputado José Henrique, do PMDB, e toda as bancadas
presentes, para recepcionarmos o Presidente Lula que, mais uma vez,
oferece o seu olhar a Minas Gerais, em uma demonstração de
compromisso, de responsabilidade e de pacto para que o nosso
Estado possa crescer cada vez mais. Como a Assembléia Legislativa
também se desponta nessa perspectiva de contribuir com o Estado,
convido todos os Deputados e as Deputadas para participarem desses
dois eventos em Belo Horizonte. Muito obrigada.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço à Deputada Elisa Costa, pois
não recebemos convite, nem do governo federal, nem do governo do
Estado, para a inauguração dessa importante obra. A nossa colega
Deputada Elisa Costa supriu essa deficiência dos governos, que não
convidam os Deputados para as suas inaugurações. Lembro a todos
que o Cardiominas é de propriedade do Estado, terreno e prédio, e
que contará com mais R$15.000.000,00 do governo de Minas,
totalizando 72% do investimento, com o restante proveniente do
governo Lula. A inauguração ocorrerá hoje. Estamos muito felizes com
isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

reunião os Vetos Totais às Proposições de Lei nºs 17.860 e 17.882, a
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Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007, o Projeto de Lei
Complementar nº 29/2007 e o Projeto de Lei nº 1.658/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, o Deputado Getúlio

Neiva observa que não recebeu, por parte do governo federal ou do
estadual, convite para a inauguração do Cardiominas. Não sei se os
outros Deputados receberam, mas recebi no gabinete o convite do
Deputado Roberto Carvalho, informando que é projeto dele. Não
entendi o fato de o projeto ser dele, já que é uma obra do governo
federal e do estadual. Não sei qual é esse projeto do Deputado
Roberto Carvalho.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

351/2007, do Deputado Doutor Viana, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de contratação de seguro por parte dos
estacionamentos no âmbito do Estado. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
1º turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 426/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que dispõe sobre a instalação de sistema sensor e
válvulas de bloqueio de gás e dá providências correlatas. A Comissão
de Segurança Pública 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 426/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 708/2007, do Deputado
Padre João, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às
Culturas da Floricultura e Horticultura e dá outras providências. A
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto
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na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o proj eto. 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 708/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 301/2007, do Deputado
Carlos Pimenta, que dispõe sobre incentivo à adoção de política de
controle ambiental. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as
Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, da
Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nºs 1 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 301/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de
Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 772/2007, do Deputado
Irani Barbosa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Dom Silvério 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. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 772/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 788/2007, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Tupaciguara o imóvel que especifica. A Comissão de
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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. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
788/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.237/2007, do Deputado
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. 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.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.630/2007,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica regime especial
de tributação concedido à indústria de reciclagem, nos termos do art.
225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
ocupamos hoje esta tribuna para continuar a discussão - que tem sido
quase diária nesta Casa - sobre a tributação no nosso Estado de
Minas Gerais, que está sempre na contramão dos projetos políticos do
Governador Aécio Neves. E a Assembléia Legislativa nunca enfrenta
a situação, porque talvez não queira discutir com a Secretaria de
Fazenda, que tem feito alguns absurdos. Refiro-me aos absurdos,
Deputado Jayro Lessa, na questão do regime especial. Hoje, o regime
especial na Secretaria de Fazenda, Deputado Padre João, é a mesma
coisa que o TAC, ou seja, você apronta todas as confusões, sonega,
mas, depois, propõe regime especial, que é concedido pela
Secretaria, e fica então acertadas todas as dificuldades tributárias e
fiscal impostas por ela. Estamos diante de outra situação em que o
governo pede autorização para convalidar o regime especial para o
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contribuinte mineiro da indústria de reciclagem. Questionei essa
questão, aliás, houve uma reunião a respeito. Não quero ser chato,
mas, quando brigamos sozinhos, é o que acontece. Às vezes,
ninguém quer entender o que abordei nesse projeto. A Secretaria está
tentando explicar que, na verdade, estão convalidando o que já foi
feito. Há três anos, já no governo Aécio, a Secretaria de Fazenda fez
uma grande “blitz” na questão do material reciclado, especificamente
no alumínio, no ferro-gusa e na sucata para fabricação de ferro-gusa,
e houve pressão e um estardalhaço nacional. Prenderam empresário,
foi uma confusão danada. Agora o governo pede autorização para
convalidar, em regime especial, modificando o sistema da cobrança
de tributação, que foi alvo de fiscalização e de ação policial. Agora,
votamos essa convalidação baseada em um decreto do Rio de
Janeiro, que fez a modificação e o Estado de Minas Gerais, então,
tem de cumprir essa lógica. Felizmente, Deputado Paulo Guedes,
estamos fazendo por setor de reciclagem, material de reciclagem. Até
então esse regime especial era feito por empresário. O empresário de
um setor tinha um benefício, enquanto outro do mesmo setor não
tinha benefício algum. Sempre questionei isso nas comissões quando
estávamos aprovando o regime especial. Sempre achei que, em
alguns casos, isso era um benefício, mas totalmente equivocado. E
nós perdemos no Supremo esse tipo de ação: ou se faz para o setor
ou não se faz para ninguém. O que estamos votando aqui hoje é
justamente essa consolidação. Se vocês analisarem a exposição de
motivos do Secretário de Fazenda, poderão verificar que é um
negócio que não dá segurança aos Deputados para aprovar,
principalmente para aqueles que não conhecem o sistema de
tributação, como é feito em Minas Gerais. Estamos aprovando uma
coisa que foi resolvida há mais tempo baseada numa lei do Rio de
Janeiro, que fez uma modificação no sistema da compra e venda de
sucatas em 2003. Agora, estamos convalidando o que já estava
acertado. A maioria dos Deputados precisa ter conhecimento, até para
termos mais tranqüilidade na discussão desse projeto. Infelizmente,
digo que temos dois governos. Temos o governo que foi eleito pelo
povo, que é o governo do Aécio Neves, mas temos os técnicos e os
fiscais da Secretaria de Fazenda, que são outro governo. Lá, eles é
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que determinam qual o sistema de tributação que vamos implantar no
Estado de Minas Gerais. O que me deixa mais angustiado nessa
discussão - já que passei por vários governadores - é que o único
Governador que deu autoridade à Assembléia Legislativa para fazer
as modificações que a Assembléia acha necessárias foi o Governador
Itamar Franco, que deu uma ordem expressa ao secretariado para
que viesse aqui quantas vezes fossem necessárias. O Trópia Reis,
que hoje é Vice-Presidente do BDMG, veio aqui 10 vezes em uma
semana. Era ele próprio que vinha. Hoje, nenhum Secretário vem à
Assembléia para tratar de qualquer assunto e muito menos desse
assunto, que é a tributação. É um desrespeito com a Assembléia
Legislativa, e nós não reagimos. Não vi até hoje nenhum Secretário do
Governo Aécio Neves vir à Assembléia discutir alguma coisa
importante. Eles mandam sempre um técnico para representá-los
quando são convidados. Não tenho nada contra os técnicos, mas, às
vezes, as discussões são políticas. Aí, temos que discuti-las com o
Secretário.

Nesse Projeto nº 1.585, do ICMS, eles querem evitar uma discussão
pública porque sabem que algumas situações estão equivocadas. Fico
preocupado, achando que estou muito chato, mas muitos querem falar
o que eu falo e não têm coragem. A Secretaria de Fazenda, hoje, não
conversa com a Assembléia, conversa com a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais. É lá que são tomadas as
decisões, que depois temos de convalidar aqui. Isso é grave e sério. A
Fiemg substituiu a Assembléia nas discussões tributárias em prejuízo
aos próprios empresários, porque aqui eles têm o direito da fala, aqui
eles podem reclamar, aqui o Deputado pode defender qualquer setor.
Quando o empresário vai à Secretaria, sente como se fosse à polícia.
Já chega tremendo, sem argumento para justificar aquilo que estão
reivindicando e apertando em seu calo. Digo isso com muita tristeza,
porque sou pequeno empresário. Sei o que é ser empresário hoje, em
Minas, com esse sistema de fiscalização. Sei o quanto esse povo está
sofrendo. No final deste mês, o governo sofrerá queda de
arrecadação, porque, na implantação da substituição tributária, em
vários setores, o governo cobrou ICMS de estoque desses
empresários, que não tiveram outra alternativa senão pagá-lo. Havia
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estoques encalhados há 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas os
empresários tiveram de pagar o ICMS de uma mercadoria que não foi
vendida. Essa primeira leva termina no final deste ano. Esse povo
está passado por dificuldades, e a arrecadação está aumentando.
Todo dia vemos nos grandes jornais que a Receita Federal bate
recorde da arrecadação. Isso não é virtude do governo do Estado, é a
própria economia. O que não querem ver é que, em Minas hoje,
chegamos a um patamar fantástico de sonegação. Vale a pena
sonegar em Minas. Em alguns setores, vale a pena ir a São Paulo ou
a Goiás e tentar entrar com as mercadorias em Minas sem nota fiscal.
Há mercadorias que rendem 60% de lucro por causa do nosso
sistema tributário. A substituição tributária está sendo implantada em
vários setores de laticínios. Eles não pagam o ICMS de 12% nem de
7%, mas de 20%, 22%. Há casos, Deputado Getúlio Neiva, de
medicamentos que pagam 72% de ICMS. Há dois anos, estou
enfrentando isso, brigando, discutindo, mostrando o prejuízo que
Minas Gerais está sofrendo, porque criaram em Minas os sacoleiros
de medicamentos. Pessoas que buscam o medicamento sem nota
fiscal em outros Estados e entram em Minas Gerais com o intuito de
vendê-lo aqui também sem nota fiscal. Não me preocupa tanto o
medicamento estar ou não com nota fiscal, porque isso faz parte da
cultura do brasileiro, que não gosta de pagar imposto. O que mais me
preocupa é que alguns sabidos estão falsificando remédios de grande
circulação. Isso é o mais grave. Se não se consegue fiscalizar a
tributação, muito menos se fiscalizará a validade desses
medicamentos. Sabemos que a Anvisa só efetua fiscalização onde há
holofote. Não ficarão nas barreiras nem nos pontos de ônibus
verificando o que entra em Minas Gerais. Essa denúncia grave tem
chegado ao nosso conhecimento. Não sei até que ponto esse
conteúdo é forte para que o Estado tome providências. Sobre a
sonegação tenho toda a certeza e toda a garantia de que a Secretaria
de Fazenda hoje tem conhecimento disso, porque a forma de
tributação do sistema da Secretaria de Fazenda, em alguns setores, é
altamente desastrosa, e o imposto fica muito pesado. Para sobreviver
e até para competir no mercado interno, as pessoas têm de sonegar.
Se pagar imposto, o ICMS, do jeito que a Secretaria quer e impõe,
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infelizmente essa pessoa não sobrevive. Em Minas Gerais, a
Secretaria está tentando consertar os problemas causados pela 1.585.
Por ela, os empresários mineiros da área de material elétrico não
conseguiam vender para os grandes empreendimentos e grandes
indústrias de Minas Gerais por causa da diferença do ICMS. Até agora
as pessoas não entenderam que saímos do regime inflacionário.
Nossa geração não sabia o que era 10%, 20%, 30%. Não fazíamos
conta do que dava lucro. Colocavam logo 300% de lucro nas
mercadorias. Passados 10 dias, os 300% já significavam pouco. Hoje,
quando o lucro de uma empresa chega a 5%, 6%, a empresa está
altamente saudável. Essas diferenças, que hoje o empresário tem de
bancar, passaram a sacrificar seu bolso. E o pessoal da Secretaria de
Fazenda ainda não entendeu isso. Na substituição tributária, pega-se
o valor agregado e nele joga-se 99% de lucro, Deputado Wander
Borges. Noventa e nove por cento de lucro para fazer a cobrança do
ICMS, porque quem está vendendo paga na saída. Não há mais o
pagamento do ICMS pela entrada. Isso, porque o lucro do
comerciante já é bancado pelo fornecedor, o que tem tirado a
competitividade da empresa mineira, aumentando, em muito, a
sonegação ou a sua tentativa. De vez em quando, fazem um sistema
de fiscalização, ela diminui um pouco, e outras vezes aumenta.
Chamo a atenção dos Deputados para a importância da matéria,
achando que teremos de encerrar a reunião por se tratar de um
assunto que necessita ser discutido com maior presença de
parlamentares.

Antes de pedir o encerramento da reunião por falta de quórum,
quero dizer que, ontem, votamos uma emenda à Constituição das
mais importantes dos últimos 10 anos, que foi o tombamento da Serra
da Moeda. Faremos uma grande movimentação a esse respeito
porque dizem que votamos em 1° turno, mas que nele ficaremos.
Portanto, faremos uma pressão junto ao Presidente da Assembléia,
para que coloque essa matéria em 2° turno, porque é  importante para
a preservação não só das serras, mas também do nosso minério, que
necessita de uma política mais clara, mais definida, em defesa dos
recursos naturais do Brasil e de Minas Gerais. E não pode ser levado,
da forma como está ocorrendo, principalmente pela Vale do Rio Doce,
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que tira tudo o que tem direito e mais alguma coisa das nossas
riquezas minerais, não só no nosso Estado, como também de todo o
Brasil.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, verificando de plano, a

inexistência de quórum, solicito de V. Exa. o encerramento da reunião.
Que continuemos essa discussão em outra oportunidade.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando
as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

CONSTITUIÇÃO Nº 22/2007, EM 27/6/2007
Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Agostinho Patrús Filho, Sebastião Costa, Fahim Sawan e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Patrús Filho, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta. 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, no 1º turno, o parecer pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 22/2007 na forma proposta
(relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
informa que a próxima reunião será convocada através de edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Fahim Sawan - Sebastião

Costa.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 23/10/2007
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis e o Deputado Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Fabiano, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Rosângela Reis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei
nº 1.624/2007, em turno único, para o qual designou a Deputada
Rosângela Reis como relatora. 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, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 614/2007 (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, em turno único, cada um por sua vez, com a Emenda nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, os Projetos de Lei nºs
1.537/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia) e 1.563/2007 (relator:
Deputado Dimas Fabiano). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.278, 1.313 e 1.328/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.417, 1.461, 1.463 e 1.484/2007. 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, 6 de novembro de 2007.
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Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Lúcia
Mendonça.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/10/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Célio Moreira, Gilberto Abramo e Weliton Prado. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Célio Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
necessidade de existência de aparelho desfibrilador cardíaco e sua
eficácia em locais de grande aglomeração, para subsidiar a discussão
do Projeto de Lei nº 601/2007, do Deputado Célio Moreira, e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Adriana
Santos, Assessora de Comunicação Social da Escola de Saúde
Pública do Estado de Minas Gerais, publicado no “Diário do
Legislativo”, em 19/10/2007. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para o qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 1.639/2007, em turno único (Deputado Ruy Muniz). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Welfane Cordeiro Júnior, Coordenador da Urgência e Emergência da
Secretaria de Estado de Saúde, representando o Secretário de Estado
de Saúde, Sr. Marcus Pestana; Mitermaia Reis Brito, médico
cardiologista da Comissão de Defesa e Ética Médica da Sociedade
Mineira de Cardiologia, representando o Presidente da Sociedade
Mineira de Cardiologia, Sr. Márcio Kalil; Carolina Trancoso, Gerente
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu -,
representando o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Helvécio Miranda
Magalhães Júnior; Major Sebastião Carlos Fernandes, representando
o Coronel José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais; Ricardo Luiz Ribeiro,
representante de fabricante de aparelhos desfibriladores Von Médica;
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Marco Aurélio Marques Félix, Presidente da empresa CMOS Drake;
Marco Antônio Marques Félix, médico da empresa CMOS Drake;
Rafael Marcatti, enfermeiro da empresa CMOS Drake; Romel Lage
Alves, representante da empresa MD Internacional, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Célio Moreira, autor da proposição de lei 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 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.451 e 1.494/2007. 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 Délio
Malheiros em que solicita visita da Comissão à Cooperativa dos
Produtores de Leite do Vale do Rio Grande, em Uberaba, e à
Cooperativa Agropecuária do Sudeste Mineiro, em Passos, para se
obterem melhores e maiores informações sobre a adulteração do leite
longa vida conforme denúncias veiculadas na mídia; Weliton Prado
em que solicita reunião conjunta da Comissão com as Comisões de
Política Agropecuária e Agroindustrial e de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte, sobre o esquema de adulteração de leite longa vida
em Minas Gerais; Carlos Mosconi em que solicita seja enviada moção
de apoio ao Presidente da Frente Parlamentar da Saúde no
Congresso Nacional, parabenizando-o pela colocação em pauta do
projeto de lei complementar que regulamenta a Emenda à
Constituição nº 29/2000. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e do público em geral, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2007.
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Carlos Mosconi, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Hely Tarqüínio -
Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 24/10/2007
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gilberto Abramo, Ademir Lucas e Inácio Franco (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gilberto Abramo, 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. O
Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, cujos relatores designados por ele são os
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.555 e 1.530/2007 (Deputado
Ademir Lucas); 1.450 e 1.473/2007 (Deputado Inácio Franco). 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 1.555 e
1.530/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas). 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 Projetos de Lei
nºs 1.450 e 1.473/2007 (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, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Adalclever Lopes - Inácio

Franco.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/10/2007
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Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Sebastião Costa, Ademir Lucas
(substituindo este ao Deputado Neider Moreira, por indicação da
Liderança do Bloco BSD) e Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Weliton Prado 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 Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.686, 1.691, 1.702 e 1.704/2007
(Deputado Gilberto Abramo); 1.683, 1.690, 1.703 e 1.705/2007
(Deputado Sebastião Costa); 1.684, 1.693 e 1.698/2007 (Deputado
Delvito Alves); 1.682, 1.696, 1.699 e 1.701/2007 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 1.700 e 1.706/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.685,
1.687, 1.692 e 1.694/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 1.678,
1.688, 1.689 e 1.695/2007 (Deputado Neider Moreira); 716/2007
(Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); e 1.566/2007
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 16/2007 na forma do Substitutivo
nº 1, 1.661, 731 e 1.675/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
1.582/2007 na forma do Substitutivo nº 1 e pelo desmembramento de
parte da proposição original e sua apresentação na forma de um
projeto de lei (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.673/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de
redistribuição); 1.674/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de Resolução
nº 716/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
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prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Ademir Lucas.
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião
Costa, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 118/2007, no 1º
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Ademir
Lucas. Os Projetos de Lei nºs 681 e 755/2007 são retirados da pauta,
a requerimentos, respectivamente, dos Deputados Weliton Prado e
Delvito Alves, aprovados pela Comissão. Os Projetos de Lei nºs 982 e
1.310/2007 são retirados da pauta, a requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. É convertido em
diligência à Secretaria da Fazenda o Projeto de Lei nº 1.316/2007. Os
Projetos de Lei nºs 1.313 e 1.514/2007 são retirados da pauta, a
requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela Comissão.
Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.560 e 1.566/2007, no 1º
turno, deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelos respectivos relatores, Deputados Sebastião Costa e
Dalmo Ribeiro Silva. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.568/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas, em
virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 1.435 e 1.671/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição); 1.501 e 1.668/2007 (relator:
Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição); 1.593 e
1.679/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.597 e
1.665/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.651 e 1.655, este
com a Emenda nº 1, e 1.659/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em virtude de redistribuição); 1.666/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves) e 1.681/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas, em
virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
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diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 1.652, 1.657, 1.672 e
1678/2007; ao DER-MG o Projeto de Lei nº 1.667/2007. É aprovado o
requerimento do Deputado Ademir Lucas em que solicita ao
Secretário de Desenvolvimento Social que se manifeste sobre o
Projeto de Lei nº 118/2007. 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, 6 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Sebastião Costa.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Inácio Franco e Luiz Humberto
Carneiro (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por
indicação da Liderança do BSD), 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 Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado, encaminhando
o relatório das atividades dessa Ouvidoria no primeiro semestre de
2007. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.355, 1.358 e
1.373/2007. 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 André Quintão (2) em que
solicita sejam realizadas reuniões da Comissão com a Comissão de
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Participação Popular, a fim de se debaterem, em audiência pública, os
Projetos de Lei nºs 1.582 e 1.677/2007, de autoria do Governador do
Estado; e Elmiro Nascimento em que solicita a realização de reunião
conjunta da Comissão com a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, com a finalidade de se debaterem os efeitos das
normas constantes no Projeto de Lei nº 1.585/2007, do Governador do
Estado. É rejeitado o requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
em que solicita seja realizada audiência pública na Comarca de Pouso
Alegre para se debater o Projeto de Lei Complementar nº 26, que trata
da Organização e da Divisão Judiciária no Estado de Minas Gerais; e
é recebido requerimento de autoria do Deputado Delvito Alves em que
solicita seja examinado pela Comissão o processo de concessão da
promoção por escolaridade adicional dos profissionais do magistério
prevista no art. 22 da Lei nº 15.293, de 5/8/2004, regulamentada pelo
Decreto nº 44.291, de 8/5/2006, cujo procedimento foi estabelecido
pela Resolução SEE nº 772, de 8/6/2006. 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, 7 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Ademir Lucas - Inácio

Franco.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio, Célio Moreira e Luiz
Tadeu Leite (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio
Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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 discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
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José Geraldo de Oliveira Prado, Secretário-Geral da Mesa,
encaminhando nota técnica elaborada pela consultoria da Casa,
referente a estudos para alteração da Lei nº 15.025, de 2004; e
Ronaldo Vasconcelos, Vice-Prefeito de Belo Horizonte, agradecendo
convite para participar do simpósio direito do consumidor; e de ofício
publicado no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofício do Sr. José Alberto Magno de Carvalho
(25/10/2007). Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, cujo relator
por ele designado vem entre parênteses: no 1º turno Projeto de Lei nº
684/2007, (Deputado Célio Moreira). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em
que solicita seja realizada audiência pública para se discutirem as
denúncias de adulteração do leite comercializado no Estado, em
especial nos Municípios de Uberaba e Passos; Weliton Prado e Délio
Malheiros em que solicitam seja realizada reunião conjunta da
Comissão com as Comissões de Política e Agropecuária, de Saúde e
de Assuntos Municipais, para se discutir, em audiência pública, o
esquema de adulteração do leite longa vida em Minas Gerais,
desmantelado pela Polícia Federal, no dia 22/10/2007; Alencar da
Silveira Jr., em que solicita reunião conjunta da Comissão com a
Comissão de Direitos Humanos, para se obter esclarecimentos sobre
as denúncias de adulteração de combustível. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira - Antônio Júlio.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/11/2007
Às 9h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofício da Sra. Itagina Ribeiro Vilas
Boas, Presidente da Câmara Municipal de Campos Altos (6/11/07).
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 1.068/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de redistribuição). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.389/2007, 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 ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Lafayette de Andrada - Chico Uejo -

Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 22/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha a prestação de contas relativa ao exercício de 2006.

Em cumprimento do disposto no art. 76, inciso I, da Constituição do
Estado, o Tribunal de Contas apreciou as referidas contas na sessão
plenária de 15/6/2007 e emitiu parecer prévio favorável à sua
aprovação. Por intermédio do Ofício nº 6/2007, publicado em
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9/8/2007, o Presidente da Corte de Contas encaminhou a esta Casa
cópia do processo nº 726.996, que contém o parecer prévio e o
relatório técnico da comissão designada para analisar as contas do
Governador do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/4/2007, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
Visa a proposição em exame apreciar a prestação de contas do

governo do Estado relativa ao exercício de 2006. As contas em
análise foram apresentadas à Assembléia Legislativa dentro do prazo
previsto no art. 90, XII, da Constituição do Estado e incluem os
Balanços Gerais da administração direta, das autarquias, das
fundações, dos fundos estaduais e das empresas estatais
dependentes, elaborados pela Superintendência Central de
Contadoria Geral da Secretaria de Estado de Fazenda; o Relatório de
Avaliação da Execução da Lei Orçamentária, de responsabilidade da
Auditoria-Geral do Estado; e o Relatório de Execução de
Investimentos em Programas Sociais, apresentado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão. Acompanha também as contas
anuais o Relatório de Avaliação Social dos Programas
Governamentais, elaborado pela Auditoria-Geral do Estado com o
objetivo de avaliar o desempenho das ações sociais, em especial da
carteira dos programas estruturadores.

Com o advento da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal -, a prestação de contas e o respectivo
parecer prévio passam a ser considerados instrumentos de
transparência da gestão fiscal, aos quais deverá ser dada ampla
divulgação. Cumpre ressaltar que o procedimento previsto no art. 56
da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, que estabelece a
obrigatoriedade do recebimento de pareceres prévios separados para
as contas apresentadas pelos Poderes e pelo Ministério Público, não
vem sendo cumprido no âmbito do Estado.

A emissão do parecer prévio sobre as contas prestadas pelo
Governador do Estado constitui deliberação, de caráter opinativo, do
Pleno do Tribunal de Contas. Seu conteúdo técnico deve espelhar
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uma avaliação global do programa de trabalho e destina-se a
subsidiar a Assembléia Legislativa no julgamento das contas do Chefe
do Poder Executivo. Dessa forma, a atribuição constitucional de emitir
parecer prévio não se deve limitar ao exame de aferição de
legalidade. Deve também buscar avaliar a função orçamentária sob
uma acepção ampla, percebendo o orçamento como um instrumento
de planejamento, de gestão e de avaliação de políticas públicas.
Assim, o controle do emprego dos recursos públicos deve obedecer a
critérios de eficiência, de eficácia e de economicidade, não se
limitando a aspectos de legalidade e de regularidade contábil.

Por fim, é oportuno observar que o julgamento dessas contas pelo
Poder Legislativo não isentará os demais ordenadores de despesa de
eventuais responsabilidades que venham a ser apuradas em
processos de apreciação específica.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise resumida
das contas governamentais.

I - Instrumental orçamentário
Os instrumentos constitucionais de planejamento estratégico de

médio e longo prazos encontram-se consubstanciados,
respectivamente, no Plano  Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - e no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Em cumprimento do art. 231 da Constituição do Estado, foi instituído
pela Lei nº 15.032, de 20/1/2004, o PMDI, elaborado para orientar o
crescimento econômico do Estado no período de 2004 a 2020. Seu
conteúdo abrange um diagnóstico sumário do Estado, os cenários
exploratórios para o período de 2003 a 2020, as aspirações para o
futuro em longo prazo e a visão de futuro para 2020.

Já o PPAG, instituído pela Lei nº 15.033, de 20/1/2004, para o
período 2004-2007 e cujos programas estão organizados em
consonância com os objetivos prioritários definidos no PMDI, constitui
instrumento essencial para o estabelecimento de diretrizes e metas
para a administração pública estadual. Para o exercício de 2006, o
PPAG apresentou 35 programas estruturadores, constituindo a
chamada Gestão Estratégica dos Recursos e Ações do Estado -
Geraes.

O relatório técnico do Tribunal de Contas apontou que os
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instrumentos de planejamento para 2006 definiram como fundamental
a implantação de políticas públicas diferenciadas regionalmente no
Estado, considerando o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. No
entanto, conforme verificado no parecer técnico, as regiões de menor
IDH, no exercício de 2006, receberam, juntas, apenas 5% do valor
previsto para os programas sociais.

Com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, qual seja a
Lei nº 15.699, de 26/7/2005, o relatório do Tribunal de Contas
ressaltou que, a exemplo de anos anteriores, essa peça orçamentária
não dispôs sobre normas relativas ao controle de custos e quanto à
avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos
dos orçamentos, em conformidade com o art. 4º, inciso I, da LRF.
Independentemente da existência dessa diretriz, observou-se que o
Poder Executivo não implantou os sistemas de custos, conforme
estabelece o § 3º do art. 50 da LRF.

A Lei Orçamentária para o exercício de 2006 - Lei nº 15.970,
publicada em 12/1/2006 -, por sua vez, estimou as receitas estaduais
em R$27.014.602.636,00 e fixou a despesa em igual importância. O
orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado
estimou as fontes e fixou os investimentos em R$5.159.560.404,00. O
acréscimo ao orçamento do Estado mediante a abertura de créditos
adicionais totalizou R$3.655.740.728,99, ou seja, 13,53% do valor
orçado inicialmente, resultando numa dotação autorizada no montante
de R$30.670.343.364,99. As alterações do orçamento que implicaram
a elevação das dotações totais tiveram como principal fonte de receita
o excesso de arrecadação.

II - Execução do orçamento fiscal
A execução orçamentária da receita foi de R$29.099.915.698,00, o

que significa um acréscimo de 7,72% em relação à receita
orçamentária prevista. A execução orçamentária da despesa foi da
ordem de R$29.018.789.168,21, representando um acréscimo de
7,51% em relação à despesa prevista. Isso acarretou um superávit de
R$81.126.569,94. Esse resultado nominal positivo demonstra o
empenho da atual gestão para equacionar a grave situação fiscal do
Estado, herdada dos anos anteriores.

Vale ressaltar que o ajuste fiscal é dificultado por dois grandes
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conjuntos de razões: por um lado, pelo elevado percentual das
despesas obrigatórias (principalmente pessoal e serviço da dívida) e
pela vinculação constitucional das receitas tributárias em favor de
áreas específicas (notadamente educação e saúde), fato que limita a
alocação discricionária de recursos; por outro lado, pelas demandas
crescentes por serviços públicos de qualidade nas áreas de saúde,
segurança, educação e saneamento básico.

Quanto às receitas, houve um acréscimo de R$2.080.000.000,00 em
relação à previsão inicial, o qual se deve ao comportamento positivo
das receitas tributárias (que contribuíram com 53,5% da elevação das
receitas totais), apresentando um crescimento real de 10,82% em
relação a 2005, justificado pela trajetória crescente do ICMS (que
representa 87,92% da receita tributária).

Quanto às despesas, devemos destacar os avanços do Estado no
cumprimento do art. 20, inciso II, alínea “c”, da LRF, que estabelece o
limite de 49% para as despesas com pessoal do Poder Executivo. A
Despesa Líquida com Pessoal, que, no terceiro quadrimestre de 2002,
atingiu 61,67% da Receita Corrente Líquida - RCL -, terminou 2006 no
patamar de 44,58%, resultado que assume especial importância em
se considerando a reestruturação dos planos de carreira do Poder
Executivo a partir de 2005. Constatamos também um decréscimo da
participação das despesas correntes no total das despesas, que em
2006 ficou em torno de 86,5%, contra os 87,6% verificados em 2005.

III - Dívida pública, superávit primário e resultado nominal
No que tange à Dívida Consolidada do Estado, destacamos o

cumprimento do disposto na Resolução nº 40, de 2001, do Senado
Federal, alterada pela Resolução nº 5, de 2002. Essa norma
determina que, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado
a partir do encerramento do ano de sua publicação, a dívida
consolidada líquida não poderá ser superior a duas vezes a RCL.
Dispõe, ainda, que, durante o período de transição de 2002 a 2017, o
excedente apurado em 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à
proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro. Por sua
vez, a Resolução nº 20, de 2003, prorrogou a data para o
enquadramento final, suspendendo a obrigatoriedade de
enquadramento na trajetória de redução no período compreendido
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entre 1º/1/2003 e 30/4/2005, adiando a data limite para o exercício de
2020. Ainda assim, nos termos do Relatório de Gestão Fiscal
publicado pelo Poder Executivo, verifica-se que a relação mencionada
foi de 203,10% para 2005, quando o previsto era de 225,25%, e que,
em 2006, o índice foi de 189,08%, para uma previsão de 222,95%.
Apesar do resultado positivo constatado com a redução do índice de
endividamento, o estoque da dívida fundada do Estado mantém uma
trajetória de crescimento. Em 2005, o total da dívida (interna e
externa) perfazia R$43.070.000.000,00, ao passo que em 31/12/2006
esse valor era de R$46.060.000.000,00.

Quanto à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas
Fiscais da LDO em R$1.440.000.000,00, verificamos que o Estado
apresentou um montante efetivamente realizado na execução
orçamentária de R$1.940.000.000,00, representando um crescimento
nominal de 34,43%. Entretanto, apesar de o resultado primário ter sido
superior à meta prevista, não podemos deixar de ressalvar que o
superávit não foi suficiente para conter o crescimento da dívida
consolidada líquida. Em 2006, foi gasto R$1.920.000.000,00 com o
pagamento de juros e encargos e R$499.000.000,00 com a
amortização, acarretando uma diferença de R$478.000.000,00 em
relação ao superávit acumulado.

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO para 2006
era de R$4.040.000.000,00 e o resultado obtido foi de
R$2.070.000.000,00, correspondente à diferença entre o saldo da
dívida fiscal líquida no período de referência e o do período anterior.

Dessa forma, nos termos da metodologia proposta pela Portaria nº
471, da Secretaria do Tesouro Nacional, de 2004, o Estado cumpriu o
disposto no art. 9º da LRF, não sendo necessária a limitação de
empenhos e movimentação financeira.

IV - Dispositivos constitucionais
Educação
De acordo com o relatório técnico do Tribunal de Contas, o Estado

aplicou, na manutenção e desenvolvimento do ensino,
R$4.968.000.000,00, incluído o valor de R$279.990.000,00 referente à
perda com o Fundef, alcançando 30,190% da receita resultante de
impostos e transferências, percentual acima do estabelecido na
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Constituição da República, que é de 25%.
Quanto ao ensino fundamental, o Estado aplicou

R$2.550.000.000,00, equivalentes a 61,38% dos recursos destinados
à manutenção e desenvolvimento do ensino, superando em 1,38% o
mínimo constitucional. No ensino superior, as despesas atingiram o
montante de R$6.490.000,00.

Em valores nominais, vale destacar que a participação das
despesas com educação em relação às despesas fiscais do Estado
passou de 18,89%, no exercício de 2002, para 12,94% no exercício de
2006, verificando-se uma redução de 6,4%, mesmo tendo a despesa
total crescido em torno de 49% nesse período. Dessa forma, as
despesas com educação não acompanharam as aplicações em outros
setores do Estado.

Saúde
De acordo com a Emenda à Constituição nº 29, de 2000, o Estado

deve apresentar uma aplicação mínima de 12% da base vinculável em
ações e serviços públicos de saúde. Dessa forma, o Balanço Geral do
Estado apresentou demonstrativo que evidencia uma receita
vinculável de R$16.460.000.000,00 e despesas apuradas de
R$2.170.000.000,00, o que resultou em uma aplicação de 13,20%,
sendo R$1.360.000.000,00 referentes à execução dos órgãos e
entidades integrantes do orçamento fiscal do Estado, e
R$807.560.000,00, executados no orçamento de investimento das
empresas controladas pelo Estado, notadamente a Copasa.

Amparo e fomento à pesquisa
Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado tem que repassar

à Fapemig no mínimo 1% da receita corrente ordinária, em parcelas
duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico
e tecnológico. A Lei Orçamentária para 2006 fixou, para o orçamento
da Fapemig, um repasse de R$141.440.000,00. A análise dos
demonstrativos contábeis revela que o repasse de recursos
financeiros correspondeu a R$154.840.000,00, ou seja, foi superior ao
previsto. Vale destacar que 82,37% dos recursos transferidos
destinaram-se à categoria econômica “capital” (investimentos,
inversões financeiras e amortização da dívida).

Despesas com publicidade
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No exercício de 2006, os gastos com publicidade somaram
R$106.770.000,00 e acusaram uma redução de quase 6% com
relação aos gastos do exercício de 2005.

O parágrafo único do art. 17 da Constituição do Estado determina
que os Poderes do Estado e do Município, incluídos os órgãos que os
compõem, publicarão, trimestralmente, o montante das despesas com
publicidade, pagas e contratadas naquele período, informando ainda o
nome da agência contratada ou o veículo de comunicação. De acordo
com o relatório técnico do Tribunal de Contas, as publicações
trimestrais ocorrem a critério de cada órgão ou entidade, sendo que
nem todos publicam o objeto da publicidade e a empresa contratada.

Não foi possível o acompanhamento do disposto no art. 158, § 2º, da
Constituição do Estado, o qual determina que o percentual executado
e pago das despesas com publicidade não será superior, em cada
trimestre, ao percentual executado e pago das despesas decorrentes
das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, uma vez
que a Assembléia Legislativa não realizou essas audiências.

Despesas com pessoal
Quanto aos limites das despesas com pessoal em relação à RCL,

observa-se que o Poder Executivo comprometeu o percentual de
44,58%. Considerando que os demais Poderes e órgãos autônomos
também observaram os limites legais, a despesa total com pessoal
atingiu o percentual de 57,00% da RCL. Dessa forma, foram
cumpridos os limites estabelecidos na LRF tanto no que se refere ao
limite global quanto no que se refere aos limites parciais fixados no
inciso II do art. 20. Cumpre salientar que o cálculo dos percentuais de
comprometimento está em conformidade com a metodologia adotada
pela Secretaria do Tesouro Nacional, desconsiderando-se a
metodologia de cálculo determinada pela Instrução nº 5, de 2001, do
Tribunal de Contas, que retira os gastos com inativos e pensionistas
custeados pelo Tesouro.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Governador do Estado referentes ao exercício de 2006, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
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Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício
de 2006.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado

referentes ao exercício de 2006.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.199/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Veteranos
Esportistas de Paraopeba - Avep -, com sede no Município de
Paraopeba.

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 1.199/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Veteranos Esportistas de Paraopeba, que tem por
finalidade promover encontro entre pessoas maduras para a prática
de esportes em geral e do futebol, em particular.

Com esse fim realiza atividades educativas, culturais e sociais como
seminários, fóruns e ações de caráter beneficente e de assistência
social, promovendo a integração entre os atletas e a comunidade.

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

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

1.199/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 1.399/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2006.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/5/2007, não foram
apresentadas emendas à matéria no prazo regimental de 10 dias.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
conformidade com o art. 218, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise aprova as contas do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais relativas ao exercício de 2006,
sendo fruto de deliberação desta Comissão após apreciação do Ofício
nº 2/2007, que as encaminhou à Assembléia Legislativa.

O Tribunal de Contas desenvolveu, no decorrer do exercício
analisado, sete atividades programadas, sendo uma voltada para a
atividade-fim, a ação orçamentária código 121 - Fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial -, e as demais para
atividades administrativas. As despesas liquidadas na atividade-fim
somaram R$86.785.378,20, o que representa um percentual de
99,81% do valor programado.

Conforme demonstrado no parecer sobre o Ofício nº 2/2007,
aprovado por esta Comissão em 10/7/2007, o Tribunal teve uma
despesa autorizada de R$222.752.656,00 na Lei Orçamentária para
2006. No entanto, durante o exercício de 2006, houve uma
suplementação do orçamento aprovado pelo Poder Legislativo,
elevando o crédito autorizado para R$253.222.656,00.

Considerando a despesa total, o Tribunal de Contas executou o
montante de R$249.504.273,26, o que correspondeu a 98,53% dos
créditos autorizados. Na execução orçamentária da despesa,
R$224.400.000,00 foram despendidos com pessoal, R$24.500.000,00
com outros custeios e R$704.000,00 com investimentos. Observa-se
que as despesas com pessoal e encargos sociais concentram 89,93%
da execução orçamentária. As despesas com outros custeios
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perfazem 9,8% do total, com destaque para os gastos com locação de
mão-de-obra (R$12.700.000,00), contratação de serviços de terceiros
(R$4.700.000,00), auxílio-alimentação (R$3.700,000,00) e diárias de
viagem (R$2.000.000,00). Os investimentos referem-se, em sua
maioria, à aquisição de equipamentos e material permanente.

Frise-se que a metodologia de cálculo das despesas com pessoal é
a mesma utilizada nos exercícios anteriores, que exclui as despesas
com inativos para o fim de verificação dos limites estipulados pelos
arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000,
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Segundo o
disposto nesse diploma legal, bem como na Portaria nº 586, da
Secretaria do Tesouro Nacional, de 29/8/2005, a definição de
despesas com pessoal deve incluir todas as parcelas remuneratórias
com pessoal ativo, inativo e pensionistas. No entanto, o Tribunal
desconsidera os gastos com pensões e aposentadorias, com base em
sua Instrução nº 5, de 2001. Assim, o demonstrativo da despesa com
pessoal do Tribunal de Contas evidencia um gasto de R$147,2
milhões, que representou 0,66% da Receita Corrente Líquida do
Estado, abaixo, portanto, dos limites estabelecidos na LRF (limite
máximo de 0,7728% e limite prudencial de 0,7342%).

Quanto à análise do relatório das atividades do Tribunal de Contas,
essa Corte nos informa que em 2006 foram realizadas 722 auditorias
e inspeções em órgãos e entidades da administração direta e indireta,
estadual e municipal. Foram autuados 13.183 novos processos e
apreciados 29.248 processos relativos a matéria de controle externo
pelo Tribunal Pleno e suas Câmaras. Com relação à prestação de
contas municipal e estadual, 2.439 processos foram examinados pelas
diretorias técnicas, além de outros 29.844 processos referentes a
aposentadoria, apostila, reforma e pensão de servidores públicos.
Esse Tribunal informou ainda que, no biênio 2005-2006, realizou
inspeção “in loco” nos 853 Municípios mineiros, sendo que, em 2006,
foram suspensos 49 editais de licitação envolvendo valores da ordem
de R$700.000.000,00.

Assim, a partir dos dados analisados, verifica-se que os recursos
financeiros postos à disposição do Tribunal foram devidamente
registrados, que os saldos bancários conciliados refletem a posição do
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balancete de encerramento e que os demonstrativos enviados
retratam a execução orçamentária.

Vale ressaltar, no entanto, que essa prestação de contas limitou-se
a analisar os dados e as informações enviados pelo Tribunal de
Contas, não havendo nenhum procedimento de conferência ou
confrontação das informações prestadas. Este senão foi identificado
pela Comissão Especial constituída pela Assembléia Legislativa em
2003 para averiguar o funcionamento da Corte de Contas. Na ocasião,
o relator dessa Comissão Especial era o Deputado Antônio Carlos
Andrada - atual Conselheiro do Tribunal de Contas -, que, na
conclusão nº 7, constante no relatório final, destaca:

“O Tribunal de Contas não sofre nenhuma fiscalização. Seus
procedimentos licitatórios, atos de admissão, contratos, execução de
despesas, controle dos atos de gestão, entre outros, que devem
pautar pelos mesmos princípios de legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade que o Tribunal exige de seus entes
fiscalizados, não são verificados por nenhum órgão público. (...) A falta
de controle externo pode conduzir a uma má utilização dos recursos
públicos, como já ocorreu no passado.

Propomos que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária exerça o papel fiscalizador das atividades do Tribunal
de Contas, conforme dispõe o art. 76, § 5º, da Constituição Mineira.
Com base no Manual de Auditoria elaborado pelo Tribunal de Contas
e com o apoio da Consultoria Temática da Casa, deve a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária visitar periodicamente o
Tribunal de Contas, fiscalizando seus procedimentos.”.

Dessa forma, em que pese ao exposto, ratificamos a decisão desta
Comissão por ocasião da análise do Ofício nº 2/2007, que opinou pela
aprovação das contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais relativas ao exercício de 2006. Aconselhamos, entretanto, que
esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária adote a
recomendação constante no relatório final aprovado pela Comissão
Especial que averiguou o funcionamento do Tribunal de Contas, para
que esta Casa possa acompanhar de perto e de forma tempestiva a
atuação daquela Corte, importante órgão auxiliar do Legislativo
mineiro.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução nº 1.399/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 30/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a implantação de medidas de incentivo à pesquisa
científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico e à extensão
tecnológica em ambiente produtivo no âmbito do Estado.

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão
de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, que perdeu prazo
para emitir seu parecer.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 9/2007, o

projeto de lei em tela institui regras de incentivo à inovação
tecnológica por parte do Estado e estabelece meios pelos quais
poderão ser firmadas parcerias entre as instituições oficiais de ensino
e pesquisa e as da iniciativa privada com vista à transferência de
tecnologia e ao investimento em inovação tecnológica.

Até os anos 1980, nas relações comerciais brasileiras
predominavam as políticas de intervenção e de proteção ao mercado
interno, por meio das quais se proibia a importação de produtos
industrializados que mantinham similaridade com aqueles fabricados
no território nacional. Essa “reserva de mercado”, se por um lado
possibilitou à indústria brasileira gozar de posição privilegiada e
acumular grande quantidade de capital, por outro desestimulou o
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investimento em eficiência e em capacitação tecnológica.
Na década seguinte, a eliminação dos mecanismos protecionistas e

a entrada no mercado interno de produtos com padrão internacional
de qualidade e custo estabeleceram uma mudança significativa no
cenário empresarial, gerando um ambiente de forte concorrência.
Assim, a indústria nacional foi obrigada a absorver tecnologia
estrangeira por via de licenciamentos e a firmar sociedades
comerciais com empresas internacionais. Essas parcerias permitiram
a gradativa modernização de suas atividades, e o acesso aos insumos
e equipamentos importados possibilitou a reformulação dos processos
produtivos empregados até aquele momento.

Posteriormente, com a integração cada vez maior de economias e
mercados nacionais, fenômeno conhecido por globalização, a busca
pelo barateamento dos produtos industrializados tornou-se imperativa.
Daí adveio a necessidade de criar ambientes favoráveis de produção,
de forma a fortalecer as empresas para os mercados altamente
competitivos.

A motivação maior da proposição é, portanto, estimular a criação de
ambientes especializados e cooperativos de pesquisa tecnológica,
capacitando as empresas mineiras para o mercado fortemente
competitivo e estabelecendo mecanismos para a rápida conversão
dos resultados das pesquisas em processos geradores de capital

Quanto aos recursos orçamentários e financeiros para apoio às
ações propostas, o projeto prevê a criação do Fundo Estadual de
Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit -,nos termos da Lei
Complementar nº 91, de 19/1/2006. Esse Fundo será administrado
pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
Sectes - e caberá à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - Fapemig - as atribuições de agente executora e
financeira do Fundo. Para preparar a Fundação para essas novas
prerrogativas, sua estrutura orgânica foi alterada de acordo com a Lei
Delegada nº 138, de 2007, de 25/1/2007, regulamentada pelo Decreto
nº 44.466, de 2007. De acordo com a proposição, são recursos do Fiit:
as dotações consignadas no Orçamento Fiscal do Estado e os
créditos adicionais; as doações, contribuições ou legados de pessoas
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; e
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os recursos provenientes de operações de crédito interno e externo
firmadas pelo Estado e destinadas ao Fundo.

Adequações de ordem técnica foram implementadas por meio do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, o qual passa a ser base de nossas considerações, no intuito
de harmonizar a proposição com os ditames constitucionais e legais.
No entanto, ao avaliar o projeto, esta Comissão considerou necessário
efetuar alguns ajustes em seu conteúdo, propondo, ao final deste
parecer, o Substitutivo nº 2.

As alterações propostas nos arts. 9º ao 11 do Substitutivo nº 1
referem-se às relações entre a administração pública e o pesquisador,
na hipótese do seu afastamento ou da sua licença.

A alteração proposta ao art. 9º justifica-se pelo fato de o cargo de
pesquisador ser exercido não apenas pelo servidor estatutário, mas
também pelo empregado público. Enquanto o primeiro percebe
vencimento, o último faz jus a salário. Por essa razão, ocorrido o
licenciamento do pesquisador para constituir Empresa de Base
Tecnológica - EBT -, este não receberá remuneração do Estado, seja
qual for a natureza do seu vínculo. A omissão do termo “salário” no
art. 9° do substitutivo poderia levar à interpretaç ão de que o
licenciamento do empregado público não prejudicaria o direito à
percepção do seu salário. Ainda no que tange ao licenciamento do
pesquisador, o dispositivo, tal como está redigido, poderia levar ao
entendimento de que se trata de prerrogativa exclusiva e unilateral do
pesquisador, sem que o interesse do Estado seja considerado. Por
essa razão, propomos a alteração do texto para atender à
conveniência da administração.

Com relação ao art. 10, entendemos que o dispositivo deve
estabelecer prazo para o afastamento e a licença do pesquisador
público e prever as normas legais que afetarão o pesquisador detentor
de emprego público nessa condição.

A alteração efetuada no art. 11 visa a estabelecer o prazo para a
contratação de substituto para o pesquisador licenciado, que é fixado
em até 12 meses, prorrogável por igual período. Além disso,
determina que a contratação se dará para suprir necessidade
transitória de pessoal, em observância ao disposto no art. 37, IX, da
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Constituição Federal.
Ademais, entendemos que o comando que determina a realização

de concurso público para preencher vaga originada da exoneração de
pesquisador público para constituir EBT ou exercer atividade
empresarial, conforme o disposto no art. 12, não merece prosperar.
Falta-lhe o atributo legal da novidade no mundo jurídico, o que o torna
inócuo. Observamos que o pesquisador público, nos termos do art. 2º,
IX, do Substitutivo n° 1, é o ocupante de cargo púb lico efetivo ou
detentor de função ou emprego públicos que tenha como atribuição a
pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. A
forma de provimento para suprir vaga do pesquisador detentor de
cargo ou emprego públicos já está prevista no inciso II do art. 37 da
Carta Federal, que assim estabelece:

“Art. 37 - (...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;”.

Também naquilo que se refere à exoneração do pesquisador
detentor de função pública, observamos que a matéria é regida pela
Lei n° 10.254, de 20/7/90, que determina, no § 3º d o art. 4º, que esse
cargo se extingue com a vacância. Essa é a razão pela qual propomos
a supressão do art. 12 do Substitutivo nº 1.

Um outro aspecto que merece reparo são os dispositivos que
colidem com os imperativos constitucionais no que se refere à
organização político-administrativa do Brasil. Cabe observar que, de
acordo com o inciso III do art. 19 da Carta Magna, os entes federados
não podem criar nenhum tipo de norma que beneficie a si mesmos em
detrimento de outros entes. Esse inciso veda à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios "criar distinções entre brasileiros ou
preferências entre si".

Quanto ao ordenamento instituído no âmbito da administração
pública, a Carta Federal é enfática em assegurar igualdade de
condições a todos os concorrentes que participem de processo de



815

licitação pública para contratação de “obras, serviços, compras e
alienações”. As únicas restrições passíveis de ser impostas são “as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações“, de acordo com os termos
do inciso XXI do seu art. 37.

Portanto, em atendimento a esses preceitos, devem ser suprimidos
do texto legal os termos que colocam como condição para obtenção
de benefícios o fato de a empresa ou o instituto manterem sede ou
administração no Estado. Esse é o caso das expressões ”com sede
no Estado” (art. 2º, III, e art. 18, I), "com sede e administração no
Estado" (art. 8º) e "sediadas no Estado" (art. 30).

Vale lembrar que a eliminação desses termos não acarreta nenhum
tipo de prejuízo aos interesses de Minas, restando garantido o objetivo
da lei, qual seja a “obtenção de autonomia tecnológica, capacitação e
competitividade no processo de desenvolvimento industrial do
Estado”, conforme disposto no art. 1º do Substitutivo nº 1.

Também o conjunto de conceitos estabelecidos no art 2º do
substitutivo deve ser aprimorado. Esse é o caso dos incisos I e III, em
cujas definições merece ser reforçado o caráter de originalidade e de
aperfeiçoamento de produtos e de processos para mais bem
adequarem-se ao contexto da inovação tecnológica. Igualmente, o
“caput” do art. 20 deve ter sua redação alterada de forma a direcionar
os incentivos nele previstos exclusivamente às novidades
tecnológicas. Incluímos, outrossim, o conceito de núcleo de inovação
tecnológica na lista de definições do art. 2º, uma vez que fundamenta
comandos estabelecidos mais adiante, no Capítulo IV.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, cumpre-nos dar o
devido reparo àqueles dispositivos que tratam da criação e das
atribuições do Fiit, estabelecendo que compete à Sectes presidir o seu
Grupo Coordenador e conferindo, ao mesmo tempo, maior clareza à
redação dos arts. 29 e 37 sem contudo modificar seus conteúdos.
Também foi incluída como integrante do Grupo Coordenador do Fiit a
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg - e
estendidos os incentivos de que trata o Capítulo VIII às empresas que
estejam desenvolvendo projetos de ciência, tecnologia e inovação,
com o intuito de ampliar as possibilidades de fomento ao setor.
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Vale salientar que, em atendimento ao disposto na Lei
Complementar nº 91, de 2006, a Fapemig enviou a esta Casa estudo
de viabilidade técnica do Fiit. Entre os benefícios esperados com a
aprovação da medida proposta está a geração de 150 mil empregos
diretos e indiretos, no período de 2008 a 2018.

Assim, entendemos que a proposição em análise não traz impacto
sobre as contas públicas do Estado, tendo em vista que os recursos
destinados ao Fiit deverão constar na Lei Orçamentária Anual a ser
aprovada por esta Casa.

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

30/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DA INOVAÇÃO

Art. 1º - O Estado adotará medidas de incentivo à pesquisa científica
e tecnológica nas atividades produtivas, com vistas à obtenção de
autonomia tecnológica, capacitação e competitividade no processo de
desenvolvimento industrial do Estado, nos termos desta lei e em
conformidade com o disposto nos arts. 211 a 213 da Constituição do
Estado.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:
I - inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo

de fabricação e a agregação de utilidades ou características a bem ou
processo tecnológico existente, que resultem em melhoria de
qualidade, maior competitividade no mercado e maior produtividade;

II - agência de fomento o órgão ou a instituição de natureza pública
ou privada cujos objetivos incluam o fomento de ações de incentivo e
promoção da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico;

III - empresa de base tecnológica - EBT - a empresa legalmente
constituída, cuja atividade produtiva seja direcionada para o
desenvolvimento de novos produtos ou processos com base na
aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e
na utilização de técnicas consideradas avançadas ou pioneiras;
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IV - instituição científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais -
ICTMG - o órgão ou a entidade integrante da estrutura da
administração pública estadual direta ou indireta que tenha por missão
institucional executar atividades de pesquisa básica ou aplicada, de
caráter científico ou tecnológico;

V - instituição científica e tecnológica privada - ICT-Privada - a
organização de direito privado sem fins lucrativos dedicada à inovação
tecnológica;

VI - parques tecnológicos os complexos organizacionais de caráter
científico e tecnológico, estruturados de forma planejada, concentrada
e cooperativa, promotores da cultura da inovação, da competitividade
industrial e da capacitação empresarial com vistas ao incremento da
geração de riqueza, que agregam EBTs e instituições de pesquisa e
desenvolvimento, de natureza pública ou privada, com ou sem vínculo
entre si;

VII - incubadoras de empresas as organizações que incentivam a
criação e o desenvolvimento de pequenas e microempresas
industriais ou de prestação de serviços, de base tecnológica ou de
manufaturas leves, por meio do provimento de infra-estrutura básica e
da qualificação técnica e gerencial do empreendedor, em caráter
complementar, para viabilizar seu acesso à inovação tecnológica e
sua inserção competitiva no mercado;

VIII - criação a invenção, o protótipo de utilidade, o desenho
industrial, o programa de informática, a topografia de circuito
integrado, a nova cultivar ou a cultivar derivada e qualquer outra
modalidade de desenvolvimento tecnológico gerador de produto ou
processo, novo ou aperfeiçoado, obtido por um ou mais criadores;

IX - criador o pesquisador que seja inventor ou obtentor de criação;
X - pesquisador público o ocupante de cargo público efetivo, civil ou

militar, ou o detentor de função ou emprego públicos que tenha como
atribuição funcional a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico
ou tecnológico;

XI - inventor independente a pessoa física, sem vínculo empregatício
com instituição pública ou privada, que seja inventor ou obtentor de
criação;

XII - sistema de inovação a aplicação prática dos novos
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conhecimentos a produtos e serviços, utilizado na conversão de um
invento técnico ou de um processo inovador em bem econômico;

XIII - núcleo de inovação tecnológica o órgão de ICTMG
encarregado do gerenciamento de sua política de inovação.

Parágrafo único - No âmbito do Estado, é considerada agência de
fomento, nos termos do inciso II do “caput” deste artigo, a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, em
consonância com a Lei n° 11.552, de 3 de agosto de 1994.

CAPÍTULO II
DA PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E

TECNOLÓGICAS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO
Art. 3º - Compete às ICTMGs:
I - implantar sistemas de inovação, proteger o conhecimento

inovador e produzir e comercializar invenções, colaborando para o
desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do Estado;

II - incentivar e firmar parcerias de pesquisa conjunta com empresas
e instituições de ensino e pesquisa públicas ou privadas, com ou sem
fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, visando à obtenção de
inovação que viabilize a geração, o desenvolvimento e a fabricação de
produtos e sistemas;

III - formalizar instrumentos jurídicos para o desenvolvimento de
projetos de pesquisa e inovação tecnológica, em regime de parceria
com segmentos produtivos direcionados para a inovação e a
otimização de processos empresariais;

IV - prestar serviços a instituições públicas ou privadas, em
harmonia com suas finalidades, mediante contrapartida, observado o
disposto nesta lei;

V - assegurar proteção aos resultados das pesquisas, diretamente
ou em parceria com instituições públicas ou privadas, nos termos da
legislação em vigor sobre a propriedade intelectual;

VI - formalizar instrumentos jurídicos para transferência de
tecnologia e para outorga do direito de uso ou de exploração de
criação, nos casos em que não convier a exploração direta e exclusiva
da tecnologia pela ICTMG.

§ 1° - A contrapartida a que se refere o inciso IV do “caput” deste
artigo consistirá no aporte de recursos financeiros, de bens ou de
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serviços relacionados com o projeto de pesquisa, economicamente
mensuráveis, durante a execução do projeto e na fase de prestação
de contas.

§ 2º - O instrumento jurídico que formalizar a transferência de
tecnologia de ICTMG para outras instituições, para fins de
comercialização, estipulará porcentagem de participação da cedente
nos ganhos econômicos.

§ 3º - Os ganhos econômicos advindos da comercialização a que se
refere o § 2º deste artigo serão aplicados pela ICTMG exclusivamente
na consecução dos seus objetivos institucionais.

§ 4º - Cada ICTMG estabelecerá suas próprias diretrizes para o
incentivo à inovação e à proteção do resultado das pesquisas,
observado o disposto no art. 7º desta lei.

§ 5º - A transferência de tecnologia para exploração de criação
protegida observará o disposto na legislação vigente, em especial a
Lei Federal n° 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei Federal n° 9.456,
de 28 de abril de 1997, e a Lei Federal n° 9.609, d e 20 de fevereiro de
1998.

Art. 4° - A transferência de tecnologia e o direito  de exploração de
criação dela resultante poderão ser a título exclusivo ou não.

Parágrafo único - Cada ICTMG manterá banco de dados atualizado
de tecnologias a serem comercializadas, observado o período de
confidencialidade exigido para cada caso.

CAPÍTULO III
DO ESTÍMULO AO PESQUISADOR E ÀS ICTMGS

Art. 5º - Fica assegurado ao criador, a título de premiação,
participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço
nos ganhos econômicos auferidos pela ICTMG sobre o total líquido
obtido com a exploração de criação protegida da qual tenha sido
inventor ou obtentor, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo consideram-se ganhos
econômicos qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da
exploração direta ou indireta de criação, deduzidas as despesas e
encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 2º - A premiação a que se refere o “caput” deste artigo será
outorgada ao criador ou aos criadores após a realização da receita
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que lhe servir de base, em prazo não superior a um ano.
§ 3º - As importâncias percebidas a título de premiação não se

incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do
pesquisador público.

Art. 6º - Para efeitos de avaliação de desempenho para
desenvolvimento na carreira de pesquisador público, são
reconhecidos o protocolo de pedido de patente, a patente concedida,
o registro de programa de computador, a proteção de cultivares, o
registro de desenho industrial e outros títulos relacionados com as
tecnologias das quais for criador.

Art. 7º - É vedado a dirigente, a criador ou a qualquer servidor,
militar, empregado ou prestador de serviços de ICTMG divulgar,
noticiar ou publicar qualquer aspecto relativo a criação de cujo
desenvolvimento tenha participado diretamente ou de que tenha
tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter
expressa autorização da ICTMG.

Parágrafo único - As publicações relativas a criação desenvolvida
nos termos desta lei devem incluir referência às parcerias
estabelecidas para a realização da pesquisa ou o desenvolvimento
das novas tecnologias, passíveis ou não de proteção.

Art. 8° - Ao pesquisador público é facultado solici tar afastamento da
ICTMG de origem, para prestar colaboração ou serviço a outra
ICTMG, a EBT ou a empresa do setor privado.

Art. 9° - É facultado ao pesquisador público, obser vada a
conveniência da administração, licenciar-se do cargo efetivo, da
função pública ou do emprego público que ocupar, sem vencimentos
ou salário, para constituir EBT e exercer atividade empresarial relativa
à produção de bens de criação de sua autoria, desenvolvida no âmbito
de ICTMG.

Art. 10 - O afastamento e a licença previstos nos arts. 8° e 9° serão
concedidos nos termos do estatuto dos servidores públicos civis, do
estatuto dos militares ou das normas aplicáveis aos empregados
públicos, pelo prazo de até vinte e quatro meses.

Parágrafo único - O prazo previsto no “caput” poderá ser prorrogado
uma única vez, por, no máximo, vinte e quatro meses.

Art. 11 - Fica assegurada à ICTMG, para suprir necessidade
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temporária de pessoal, observado o interesse público, a contratação
por tempo determinado, pelo prazo de até doze meses, de substituto
para o pesquisador público licenciado ou afastado nos termos dos
arts. 8° e 9° desta lei.

Parágrafo único - O prazo previsto no “caput” poderá ser prorrogado
uma única vez, por, no máximo, doze meses.

CAPÍTULO IV
DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 12 - A ICTMG poderá implantar núcleo de inovação tecnológica
próprio, em parceria com outras ICTMGs ou com terceiros, com a
finalidade de gerir sua política de inovação.

Parágrafo único - São atribuições do núcleo de inovação
tecnológica:

I - zelar pela implantação, pela manutenção e pelo desenvolvimento
da política institucional de inovação tecnológica;

II - apoiar iniciativas para implementação de sistema de inovação
tecnológica em seu âmbito e no de outras ICTMGs, assim como no de
outras instituições públicas ou privadas vinculadas ao processo;

III - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à
proteção das criações e de sua comercialização;

IV - participar da avaliação e da classificação dos resultados
decorrentes de atividades e projetos de pesquisa, para o atendimento
das disposições desta lei;

V - avaliar solicitação de inventor independente, para adoção de
invenção pela ICTMG;

VI - promover junto aos órgãos competentes a proteção das criações
desenvolvidas na instituição;

VII - emitir parecer sobre a conveniência de divulgação das criações
desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção em conformidade
com a legislação pertinente sobre a propriedade intelectual;

VIII – acompanhar junto aos órgãos competentes o andamento dos
processos de pedido de proteção, bem como dos processos de
manutenção dos títulos de propriedade intelectual concedidos em
nome da instituição.

Art. 13 - Para subsidiar a formulação de políticas de inovação, a
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
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Sectes - poderá solicitar à ICTMG informações sobre:
I - a política de inovação e de propriedade intelectual da instituição;
II - dados sobre as criações desenvolvidas no âmbito da instituição;
III - as patentes requeridas e concedidas;
IV - os pedidos de proteção de outros institutos de propriedade

intelectual e o respectivo deferimento, se houver;
V - os instrumentos jurídicos para transferência de tecnologia

efetivados e os respectivos ganhos econômicos auferidos com a
comercialização do bem;

VI - as incubadoras de empresas de base tecnológica implantadas;
VII - os parques tecnológicos implantados ou utilizados pelas

ICTMGs ou pelas empresas de base tecnológica incubadas;
VIII - as principais linhas de pesquisa desenvolvidas ou priorizadas

pelas incubadoras de empresas de base tecnológica;
IX - as parcerias realizadas e o perfil dos parceiros.

CAPÍTULO V
DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE

Art. 14 - O inventor independente poderá solicitar apoio a ICTMG
para a proteção e o desenvolvimento de sua criação, observada a
política interna de cada instituição.

§ 1º - O apoio de que trata o “caput” deste artigo poderá incluir, entre
outras ações, testes de conformidade, construção de protótipo, projeto
de engenharia e análise de viabilidade econômica e mercadológica.

§ 2º - O inventor independente beneficiado com o apoio de ICTMG
comprometer-se-á, mediante instrumento jurídico, a compartilhar com
a instituição os ganhos econômicos auferidos com a exploração da
invenção protegida.

§ 3º - Para cada projeto a ser desenvolvido, o inventor independente
poderá formalizar parceria com apenas uma ICTMG.

§ 4º - Decorrido o prazo de seis meses sem que a instituição tenha
promovido qualquer ação efetiva de apoio nos termos do § 1°, o
inventor independente ficará desobrigado do compromisso assumido.

§ 5º - É assegurado ao inventor independente o direito de conhecer
das diversas fases de andamento do projeto.

Art. 15 - O inventor independente poderá pedir apoio diretamente à
Fapemig, para depósito de pedidos de proteção de criação ou para
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manutenção de pedido já depositado, bem como para transferência de
tecnologia.

Parágrafo único - Aplicam-se ao disposto neste artigo, no que
couber, as disposições contidas nos §§ 1° a 5° do a rt. 14 desta lei.

CAPÍTULO VI
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

Art. 16 - No âmbito de sua competência, a Fapemig incentivará:
I - a cooperação entre empresas para o desenvolvimento de

produtos e processos inovadores;
II - a constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimento de

projetos de cooperação envolvendo empresas mineiras e
organizações de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para as
atividades de pesquisa e desenvolvimento, e que tenham por objetivo
a geração de produtos e processos inovadores;

III - a criação de incubadoras de EBTs;
IV - a criação, a implantação e a consolidação de parques

tecnológicos;
V - a implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica;
VI - a adoção de mecanismos para captação, criação ou

consolidação de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas
nacionais ou estrangeiras.

Parágrafo único – A Fapemig regulamentará os procedimentos para
a prestação de contas dos projetos de pesquisa e inovação por ela
apoiados.

Art. 17 - Cada ICTMG poderá, mediante remuneração e por prazo
determinado, observado o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 1993:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações com pequenas empresas e
microempresas, em atividades voltadas para a inovação tecnológica,
para atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade-fim;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações por empresas privadas
de capital nacional e organizações de direito privado sem fins
lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa, desde que a
permissão não afete ou contrarie sua atividade-fim.

Parágrafo único - O compartilhamento e a permissão de que tratam
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os incisos I e II do “caput” deste artigo obedecerão às prioridades, aos
critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo
da ICTMG, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada
a igualdade de oportunidade às empresas e organizações
interessadas.

Art. 18 - A contratação, por órgão ou entidade da administração
pública estadual, de ICT- Privada, empresa ou consórcio de empresas
com reconhecida capacitação tecnológica, em atenção a relevante
interesse público, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666, de
1993, para a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento
que envolvam risco tecnológico, seja para a solução de problema
técnico específico, seja para a obtenção de produto ou processo
inovador, fica condicionada à prévia aprovação de projeto específico.

§ 1° - O projeto a que se refere o “caput” deverá c onter as etapas de
execução, estabelecidas em cronograma físico-financeiro, os
resultados previstos e os produtos a serem obtidos.

§ 2º - Os órgãos e entidades da administração pública estadual
deverão ser informados sobre a evolução do projeto objeto da
contratação de que trata este artigo e sobre os resultados parciais
alcançados, para sua avaliação técnica e financeira.

§ 3º - O instrumento jurídico referente à contratação de que trata o
“caput” deste artigo preverá a confidencialidade dos trabalhos e dos
resultados alcançados, assim como o reconhecimento dos direitos da
administração pública estadual sobre a propriedade industrial e a
exploração do bem.

§ 4º - Os direitos a que se refere o § 3° incluem o  fornecimento de
todos os dados, documentos e informações relativos à tecnologia da
concepção, ao desenvolvimento, à fixação de suporte físico de
qualquer natureza e à aplicação da criação, ainda que os resultados
se limitem a tecnologia ou a conhecimento insuscetíveis de proteção
pela propriedade intelectual.

CAPÍTULO VII
DOS PARQUES TECNOLÓGICOS E INCUBADORAS DE EMPRESA

DE BASE TECNOLÓGICA
Art. 19 - O Governo do Estado, no âmbito de sua Política Estadual

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, incentivará a
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implantação de parques tecnológicos e incubadoras de empresas de
base tecnológica, como estratégia para implementar os investimentos
em pesquisa e a apropriação de novas tecnologias geradoras de
negócios e viabilizadoras de competitividade econômica.

§ 1º - Os parques tecnológicos do Estado têm o objetivo de atrair,
criar, incentivar e manter EBTs e instituições de pesquisa e
desenvolvimento, a fim de propiciar condições para concretizar a
inovação pretendida.

§ 2º - A Fapemig incentivará o estabelecimento de parcerias com
empresas, órgãos do governo, institutos e fundações, com vistas a
atrair investimentos sistemáticos na geração de novos conhecimentos
e na criação de incubadoras de empresas de base tecnológica.

CAPÍTULO VIII
DOS INCENTIVOS

Art. 20 - O Poder Executivo concederá incentivos à inovação
tecnológica no Estado, por meio de apoio financeiro a EBTs, a ICT-
Privadas e a empresas que estejam desenvolvendo projetos de
ciência, tecnologia e inovação, e assegurará a inclusão de recursos na
proposta de lei orçamentária anual para esta finalidade.

Art. 21 - Fica criado o Fundo Estadual de Incentivo à Inovação
Tecnológica - Fiit -, nos termos da Lei Complementar n° 91, de 19 de
janeiro de 2006, no qual serão alocados recursos orçamentários e
financeiros para concessão dos incentivos a que se refere o art. 20.

Art. 22 - O Fiit exercerá as funções programáticas, de financiamento
e de garantia, nos termos do art. 3° da Lei Complem entar n° 91, de
2006, e terá os seguintes objetivos:

I - dar suporte financeiro a projetos de criação e desenvolvimento de
produtos e processos inovadores nas EBTs, nas ICT-Privadas e nas
demais empresas a que se refere o art. 20;

II - estimular a constituição de alianças estratégicas e o
desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas
mineiras e instituições públicas e de direito privado sem fins lucrativos
voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que
objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

Art. 23 - O Fiit, de natureza e individuação contábeis, terá seus
recursos aplicados sob a forma de financiamentos não reembolsáveis,
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nos termos do inciso III do art. 3° da Lei Compleme ntar n° 91, de
2006, observadas as disposições desta lei e de seu regulamento.

Art. 24 - O valor do financiamento com recursos do Fiit está limitado
a 90% (noventa por cento) do investimento total previsto no projeto,
cabendo ao beneficiário providenciar 10% (dez por cento) dos
recursos necessários como contrapartida mínima ao projeto.

Art. 25 - São requisitos para a concessão de financiamento com
recursos do Fiit:

I - a aprovação, pela Fapemig, de projeto de criação e
desenvolvimento de produtos e processos inovadores;

II - a comprovação da regularidade jurídica, fiscal e financeira do
beneficiário;

III - a disponibilidade de recursos do Fiit.
Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso I do “caput” deste

artigo, a Fapemig analisará o mérito do projeto, sua viabilidade
técnica, econômica e financeira, bem como o cumprimento da
legislação aplicável.

Art. 26 - O Fiit terá a duração de dez anos, contados da data de
publicação desta lei, observado igual prazo para a concessão de
financiamento com recursos do Fundo.

Parágrafo único - O Poder Executivo fica autorizado a prorrogar, por
ato próprio, o prazo estabelecido no “caput” por até dez anos.

Art. 27 - São recursos do Fiit:
I - dotações consignadas no Orçamento Fiscal do Estado e os

créditos adicionais;
II - doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
III - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo

firmadas pelo Estado e destinadas ao Fiit;
IV - recursos provenientes de outras fontes.
Art. 28 - As disponibilidades temporárias de caixa do Fiit serão

objeto de aplicação financeira, observado o disposto no parágrafo
único do art. 13 da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Parágrafo único - O superávit financeiro do Fiit, apurado ao término
de cada exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando
autorizada a sua utilização nos exercícios seguintes.
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Art. 29 - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fiit as EBTs, as
ICT-Privadas e as empresas que estejam desenvolvendo projetos de
ciência, tecnologia e inovação.

Art. 30 - Em caso de inadimplemento técnico ou de irregularidades
praticadas pelo beneficiário durante a vigência do contrato de
financiamento, sem prejuízo das responsabilidades civis, penais e
administrativas cabíveis, o agente executor e financeiro determinará a
suspensão temporária da liberação de recursos e estabelecerá prazo
para a solução do problema.

Parágrafo único - Esgotado o prazo a que se refere o “caput” deste
artigo, serão aplicadas as seguintes sanções, nos termos de
regulamento:

I - o cancelamento do saldo ou de parcelas a liberar;
II - a devolução integral ou parcial dos recursos liberados.
Art. 31 - O Fiit terá como órgão gestor a Sectes e como agente

executor e financeiro a Fapemig.
Parágrafo único - A Fapemig, a título de remuneração por serviços

prestados como agente financeiro do Fiit, fará jus a 5% (cinco por
cento) do valor total do financiamento, descontados do valor a ser
liberado para o beneficiário.

Art. 32 - O Grupo Coordenador do Fiit será composto por um
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
Sectes -, que o presidirá;

II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -;
III - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -;
IV - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -;
V - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig -;
VI - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg.
Art. 33 – As atribuições e competências do órgão gestor, do agente

executor e financeiro e do Grupo Coordenador do Fiit serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto na Lei Complementar
n° 91, de 2006.

Art. 34 - As condições para a extinção do Fiit são as previstas no art.
18 da Lei Complementar n° 91, de 2006.
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Parágrafo único - A extinção do Fiit ou o término de operação ou
projeto de interesse do Estado implicará o retorno dos respectivos
recursos ao Tesouro Estadual.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35 - As ICTMGs e a Fapemig adotarão as medidas cabíveis
para a administração da sua política de inovação tecnológica e para a
proteção de criações pela legislação da propriedade intelectual, assim
como instrumentos contábeis próprios para permitir o recebimento e a
distribuição dos ganhos econômicos decorrentes da comercialização
de tecnologias de acordo com o estabelecido nesta lei.

Art. 36 - Os recursos destinados ao Fiit não integrarão a base de
cálculo para cômputo dos valores alocados pelo Estado com vistas ao
cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Estadual.

Art. 37 - Os recursos financeiros advindos da exploração da
propriedade intelectual constituem receitas próprias da ICTMG e da
Fapemig e serão aplicados, exclusivamente, em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive
pagamento das despesas para proteção da propriedade intelectual.

Art. 38 - A Fapemig e as ICTMGs podem receber doações
financeiras de pessoas físicas ou jurídicas, sem encargos para os
donatários, a serem destinadas, integralmente, para pesquisas
científicas e tecnológicas no Estado.

Art. 39 - A concessão de recursos financeiros, sob a forma de
subvenção econômica, financiamento ou participação societária, para
o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, fica
condicionada à aprovação de projeto pela Fapemig.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Agostinho

Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.233/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em epígrafe, do Deputado Jayro Lessa, disciplina a
inclusão dos dados referenciais e cadastrais das operadoras de
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cartões de crédito nas correspondências promocionais e de cobrança
enviadas a seus clientes em suas páginas na internet, e dá outras
providências.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte, que opinou pela aprovação na
forma desse substitutivo, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta pretende tornar obrigatório para as

operadoras de cartão de crédito fazer constar nas correspondências
enviadas a seus clientes, bem como nos “sites” que divulgam seus
serviços na internet, razão social da administradora do cartão, o
endereço de sua sede ou filial no Estado e o seu número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

A Comissão de Constituição e Justiça 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 -, aplicáveis às operadoras de
cartões nos termos da Súmula nº 283 do Superior Tribunal de Justiça.
Acrescentou que, encontrado-se a matéria no campo da legislação
concorrente entre o Estado e a União, não há, na legislação federal
aplicável, nenhum dispositivo que entre em conflito com o texto do
projeto em análise. Com a finalidade de adequar o projeto à técnica
legislativa, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual
concordamos.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua
vez, salientou que infelizmente são cada vez mais corriqueiros os
abusos praticados por essas empresas, entre os quais o envio de
cartões sem solicitação e a inclusão na fatura de despesas não
autorizadas pelo consumidor. Ressaltou que a ocultação de
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informação ou a dificuldade de acesso a ela contrariam os princípios e
os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, bem
como os arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor, e que a
Constituição Federal alçou a defesa do consumidor ao patamar de
direito fundamental, nos termos do inciso XXXII de ser art. 5º, e a
princípio da ordem econômica, nos termos do art. 170, inciso V.
Objetivando dar mais clareza à matéria essa Comissão apresentou a
Emenda nº 1, substituindo o termo “operadoras” pelo termo
“administradoras”.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à
aprovação da matéria, porquanto a simples obrigação de incluir dados
referenciais e cadastrais das operadoras de cartões de crédito nas
correspondências promocionais ou de cobrança enviadas a seus
clientes e nas páginas da internet não gera aumento de despesa para
o Estado nem tampouco onera essas instituições financeiras de
maneira expressiva.

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,
apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.364/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, a proposição em
epígrafe “dispõe sobre os serviços de reboque, resgate, guincho e
remoção de veículos no Estado”.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

A proposição em pauta objetiva normatizar a prestação de serviços
de remoção e guinchamento de veículos no Estado, garantindo maior
eficiência a essa atividade, bem como maior segurança ao usuário.

Para tanto, o projeto cria o Cartão de Identificação Cadastral, a ser
emitido pelo órgão executivo de trânsito do Estado, dispõe sobre
requisitos para sua concessão, cria tabela oficial de preços, enfim,
impõe obrigações às prestadoras do serviço e encargos ao órgão de
trânsito estadual.

O autor, em sua justificação, alega que, por se tratar de
equipamentos complexos, de manuseio diário, que chegam a
transportar veículos de até 30t, os guinchos-socorro veiculares, se não
forem operados de forma adequada, podem causar sérios prejuízos
aos seus usuários, além de comprometer a segurança do tráfego.

Assim, a obrigatoriedade, estabelecida no projeto, do cadastramento
anual dos prestadores de serviços de reboque, resgate, guincho e
remoção de veículos, mediante a comprovação do cumprimento de
requisitos que garantam a regularidade da empresa, do recolhimento
de tributos e da habilitação e capacitação técnica de seus condutores,
entre outros, é medida fundamental para garantir a profissionalização
desses serviços, que, por sua natureza emergencial, devem ser
considerados de utilidade pública.

A Comissão de Constituição e Justiça, após examinar o assunto,
comenta os artigos da proposição e salienta a intenção de se conferir
mais segurança à prestação desse tipo de serviço.

O reboque de veículos é serviço de notável interesse público, uma
vez que garante a retirada das vias públicas de veículos sem
condições de uso, contribuindo para o bom fluxo do trânsito e, em
última análise, para a garantia do constitucional direito de ir e vir.

Devido ao seu caráter essencial, mormente nos grandes e sempre
congestionados centros urbanos, deve esse serviço ser objeto de
regulação por meio de norma, com vistas a oferecer ao usuário a
garantia de que não sofrerá abuso na sua contratação e de que seu
veículo será rebocado em inteira segurança e com profissionalismo.

Assim, no que tange ao mérito da proposição sob comento, nada há
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que impeça a sua normal tramitação nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.364/2007, no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Paulo Guedes, relator - Juninho

Araújo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.414/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.414/2007
tem por escopo alterar o art. 1º da Lei nº 12.688, de 15/12/97.

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
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.414/2007 altera a Lei nº 12.688, de 1997, que

autoriza a doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte e extingue a Fundação Instituto do Coração de Minas
Gerais - Cardiominas -, com a finalidade de excluir do negócio
algumas áreas e de transferir a propriedade, para o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, do
4º e do 5º pavimentos do referido edifício, da fração ideal no terreno
correspondente a essa área e do número de vagas de garagem
proporcional à participação dos dois pavimentos no total do imóvel,
além de passar para a propriedade do Município de Belo Horizonte a
área relativa ao 3º pavimento do edifício, à fração ideal no terreno
correspondente a essa área e ao número de vagas de garagem
proporcional à participação do 3º pavimento no total do imóvel.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça considerou
inoportuna a interferência do Estado em imóvel que não mais lhe
pertence, mas julgou necessária sua autorização, como doador, para
a transferência de domínio, uma vez que o imóvel está gravado com
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cláusula de inalienabilidade.
Diante disso, apresentou o Substitutivo nº 1, que altera o inciso III do

art. 1º da Lei nº 15.779, de 2005, para adequar os pavimentos
destinados ao Ipsemg à nomenclatura aprovada no projeto
arquitetônico pela Prefeitura de Belo Horizonte e autorizar o donatário
a alienar parte do imóvel correspondente ao 2º e 3º pavimentos e às
áreas correspondentes a 310,95m² do 3º subsolo e 189,66m² do 1º
pavimento ao Ipsemg; e as áreas correspondentes a 619,80m² do 2º
subsolo e 1.683,56m² do 1º pavimento ao Município de Belo
Horizonte. Determina, ainda, que essas transferências sejam feitas
mediante o pagamento dos valores proporcionais às áreas recebidas
em relação ao valor total contratado para as obras de conclusão da
construção do edifício, excluídas, no caso do Instituto, as obras de
adequação do imóvel por ele realizadas, além de estabelecer que às
unidades autônomas a serem constituídas corresponderá o direito de
uso das vagas de garagem do edifício, na proporção de suas
respectivas frações ideais.

Em obediência à legislação vigente, o art. 5º do substitutivo autoriza
a autarquia estadual a adquirir o que lhe é destinado.

De fato, 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,
exige, no § 2º de seu art. 105, autorização legislativa para a
movimentação dos valores pertencentes ao patrimônio público.

Diante dessas considerações, cabe ressaltar que a matéria em
questão atende aos preceitos legais que versam sobre a alienação de
bens públicos, não representa despesas para o erário e não acarreta
repercussão na lei orçamentária. Em decorrência disso, não há
impedimento à sua transformação em lei.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.414/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa.
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PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 772/20 07
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei nº 772/2007

tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Dom Silvério 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 observância ao § 1º do citado art. 189, a
redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 772/2007, na forma aprovada em Plenário,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Silvério o
imóvel constituído de terreno edificado, com área de 2.014m², situado
na Rua Santa Rita, nesse Município.

De acordo com o interesse da localidade, o imóvel destina-se ao
funcionamento da Câmara Municipal. Se não lhe for dada essa
finalidade, retornará ao patrimônio do Estado.

A autorização legislativa para a transferência de bens públicos,
mesmo entre entes da Federação, é 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.

Ratificamos que o projeto de lei em análise atende à legislação
vigente sobre transferência de domínio de bens públicos, não
representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei
Orçamentária.

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

772/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
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Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -
Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 772/2007
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Silvério 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

Dom Silvério o imóvel constituído de terreno edificado, com área de
2.014m² (dois mil e quatorze metros quadrados), situado na Rua
Santa Rita, nesse Município, e registrado sob o nº 1.594, a fls. 252 do
Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Alvinópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao funcionamento da Câmara Municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se vier a ser desvirtuada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 788/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
epígrafe tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Tupaciguara o imóvel 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 788/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Tupaciguara um imóvel com área de
12.758,50m², situado na Rua Bueno Brandão, s/nº, nesse Município.

O imóvel a ser doado destina-se a abrigar o desenvolvimento de
projetos educacionais para atendimento comunitário, em benefício da
população local. Ainda na defesa do interesse coletivo, a proposição
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prevê que ele reverterá ao patrimônio do Estado se a finalidade
prevista for desvirtuada.

A alienação de bens públicos deve ser precedida de autorização
legislativa, em obediência ao disposto 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.

O projeto de lei em análise encontra-se em consonância com a
legislação vigente, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, pode ser
transformado em lei.

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

788/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Agostinho

Patrús Filho.
PROJETO DE LEI Nº 788/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tupaciguara 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

Tupaciguara imóvel com área de 12.758,50m² (doze mil setecentos e
cinqüenta e oito vírgula cinqüenta metros quadrados), situado na Rua
Bueno Brandão, s/nº, nesse Município, e registrado sob o nº 12.537, a
fls. 136 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Tupaciguara.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao desenvolvimento de projetos educacionais para
atendimento comunitário.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º vier a ser
desvirtuada.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.237/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei nº 1.237/2007

tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Pirapora 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 1.237/2007 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Pirapora um terreno com área de
2.970m², situado nesse Município, para que seja construída no local
uma praça pública.

Em defesa do interesse público, o art. 2º do projeto prevê que o
imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada 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

1.237/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Jayro Lessa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 126, 127, 128,
129, 130, 131 e 132/2007 (encaminhando processos de legitimação
de terras devolutas rurais, os Projetos de Lei nºs 1.805 e 1.806/2007,
o Veto Total a Proposição de Lei nº 18.024, o Projeto de Lei
Complementar nº 35/2007, o Projeto de Lei nº 1.807/2007 e a emenda
ao Projeto de Lei nº 1.737/2007, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofício nº 11/2007, do Presidente do Tribunal de Contas -
Propostas de Ação Legislativa nºs 29 a 570/2007, de autoria popular -
Ofício - Registro de presença - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.808 a 1.822/2007
- Requerimentos nºs 1.460 a 1.467/2007 - Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Antônio Júlio (2) -
Proposições Não Recebidas: Projeto de lei complementar da
Deputada Ana Maria Resende e outras e requerimento do Deputado
Jayro Lessa - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Turismo, de Segurança Pública e de Saúde e dos Deputados Sávio
Souza Cruz (2) e Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, Hely Tarqüínio e
Doutor Viana; questão de ordem; discursos dos Deputados Doutor
Viana e Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Antônio Júlio (2);
deferimento - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende;
deferimento; discurso do Deputado Lafayette de Andrada -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Carlos
Pimenta; deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues -
Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor  Viana - José  Henrique - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - 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 - 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 - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento
Rodrigues - 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 14h11min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Leonardo Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

MENSAGEM Nº 126/2007
Belo Horizonte, 8 de novembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Encaminho à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no
uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da
Constituição do Estado, relação nominal dos interessados e Áreas dos
processos rurais, dos Municípios de Jequitinhonha e Matias Cardoso,
a serem escriturados administrativamente pela Fundação Rural
Mineira - Ruralminas, observados os termos do art. 247, § 9º, inciso II,
da Constituição do Estado.

Atendendo à determinação constitucional e por considerar
pertinentes as razões aduzidas pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, submeto aos nobres
Deputados, a inclusa solicitação e respectivas relações nominais
constantes dos Anexos I, II, III.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Anexo I
(Mensagem nº 139, de 8 de novembro de 2007)

  * -  A Tabela referente aos Processos Encaminhados à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais pela Fundação Rural Mineira -
Ruralminas: Processos Rurais a Serem Escriturados
Administrativamente -  Localização: Gleba Craúno -  Município:
Jequitinhonha foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.11.2007.

Anexo II
(Mensagem nº 139, de 8 de novembro de 2007)

* - A tabela referente aos Processos Encaminhados à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais pela Fundação Rural Mineira -
Ruralminas: Processos Rurais a Serem Escriturados
Administrativamente - Localização: Gleba 05 - Município: Matias
Cardoso foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.11.2007.

Anexo III
(Mensagem nº 139, de 8 de novembro de 2007)

  * -  A tabela referente aos Processos Encaminhados à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais pela Fundação Rural Mineira -
Ruralminas: Processos Rurais a Serem Escriturados
Administrativamente - Localização: Gleba 08 - Município: Matias
Cardoso foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.11.2007.

- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,
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inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17 de junho de 1993.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 127/2007

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência para que seja submetido à

apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa Projeto de Lei que
cria a Assessoria Técnico-Consultiva na estrutura da Secretaria de
Estado de Governo.

Por relevante faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo
Secretário de Estado de Governo.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Encaminho a Vossa Excelência exposição de motivos do projeto de

lei que autoriza a criação da Assessoria Técnico-Consultiva na
estrutura da Secretaria de Estado de Governo.

A integração da Assessoria Técnico-Consultiva na estrutura
orgânica da Secretaria de Estado de Governo, como proposto no
projeto de lei, situa adequadamente o órgão incumbido de prestar
assessoria técnico-legislativa ao Poder Executivo e aos demais
órgãos e entidades do Estado em todos os seus aspectos, incluído o
preparo da redação de decreto e de projeto de lei de iniciativa do
Governador do Estado e respectiva mensagem, a serem enviados ao
Poder Legislativo, bem como a fundamentação de razões de veto,
com o que fica completado o círculo de competência, colocando sob a
responsabilidade de uma mesma Secretaria de Estado as atividades
que se interligam e que, indiscutivelmente, se complementam.

Ressalte-se, também, que a medida proposta repete modelo usado
na União, onde compete à Casa Civil da Presidência da República a
elaboração e a verificação prévias da constitucionalidade e legalidade
das propostas legislativas presidenciais.
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À vista dos argumentos, como os acima alinhados, é que encaminho
a Vossa Excelência, o projeto de lei incluso.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência nossa manifestação de
estima e consideração.

Respeitosamente,
Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo.

PROJETO DE LEI Nº 1.805/2007
Altera a Lei Delegada nº 124, de 25 de janeiro de 2007, e dá outras

providências.
Art. 1º - O inciso V do art. 3º da Lei Delegada nº 124, de 25 de

janeiro de 2007, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “c”:
“Art. 3º - (...)
V - (...)
c) Assessoria Técnico-Consultiva;
(...)”
Art. 2º - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em

comissão, de recrutamento amplo, com lotação e exercício na
Assessoria Técnico-Consultiva da Secretaria de Estado de Governo:

I - um cargo DAD-10;
II - onze cargos DAD-9.
Art. 3º - O Poder Executivo disporá por meio de decreto sobre:
I - as atribuições da Assessoria Técnico-Consultiva;
II - a denominação, identificação dos cargos criados por esta lei;
III - a identificação dos cargos administrativos transferidos para a

Assessoria Técnico-Consultiva da Secretaria de Estado de Governo.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 128/2007

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
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Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel
que especifica.

O imóvel constituído pela Área total de 5.040,00m² foi doado ao
DER-MG por particulares e está localizado no lugar denominado
“Avenida do Parque”, no Município de Conselheiro Lafaiete.

O imóvel será utilizado para a construção de prédio do Fórum
daquela Comarca.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus nobres pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.806/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel
que especifica.

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Estado de Minas
Gerais imóvel de sua propriedade, constituído pelos lotes 14 a 27 da
quadra 26, com Área total de 5.040,00m², localizado no lugar
denominado “Avenida Parque”, no Município de Conselheiro Lafaiete,
registrado sob o nº 26.261, livro 3-Q, fls. 67, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será utilizado para a
construção de prédio do Fórum daquela Comarca.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
DER-MG 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. 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 129/2007

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70
da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a
Proposição de Lei nº 18.024, que dispõe sobre os organismos
geneticamente modificados - OGMs - no Estado.

Ouvidas, as Secretarias de Estado Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, assim se
manifestaram.

Razões do Veto
“A matéria pertinente aos organismos geneticamente modificados,

também conhecidos como transgênicos, denota-se complexa sob o
ponto de vista científico e tecnológico, bem como polêmica, por
envolver práticas de engenharia genética aplicáveis ao ser humano e
ao meio ambiente.

Fez-se, então, premente que este assunto fosse tratado de forma
homogênea em todo território nacional, e, portanto, foi promulgada a
Lei Federal nº 11.105, de 24 de março de 2005, que dispôs sobre as
normas gerais de segurança e os mecanismos de fiscalização de
atividades que envolvam organismos geneticamente modificados.
Oportuno destacar que esta Lei é considerada uma das mais
rigorosas e austeras do planeta.

Neste sentido, a Lei Federal nº 11.405, de 2005, determina a
observância, em âmbito nacional, de comandos normativos austeros
visando à segurança e fiscalização da construção, cultivo, produção,
manipulação, transporte, transferência, importação, exportação,
armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no
meio ambiente e descarte de organismos geneticamente modificados.

Portanto, uma vez que compete à União estabelecer normas gerais
que devam ser aplicadas uniformemente em todo território nacional,
incumbe aos Estados, com fulcro na legislação concorrente e tendo
em vista as peculariedades regionais, agir supletivamente em face de
eventuais lacunas verificadas na legislação federal.

Contudo, não foi o que ocorreu com a Proposição de Lei em
questão, visto que o legislador estadual ao fixar, expressamente,
normas concernentes ao poder de polícia administrativa em matéria
ambiental e de saúde pública, as quais encontram-se expressas nos
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artigos 2º e 3º da citada proposição, acabou por estabelecer normas
gerais concorrentes, com expressa usurpação da competência
prevista no art. 24, incisos V, VI e XII da Constituição Federal de 1988.

O art. 10 da Lei Federal nº 11.105, de 2005, dispõe expressamente
que a instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e
deliberativo para prestar apoio técnico e de assessoramento ao
Governo Federal no estabelecimento de normas técnicas de
segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para
atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de organismos
geneticamente modificados e seus derivados, com base na avaliação
de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente é
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio.

Sob este prisma, a Proposição de Lei, ao definir exigências,
procedimentos e penalidades pertinentes à pesquisa, produção,
armazenamento, transporte, manipulação e liberação no meio
ambiente de organismo geneticamente modificado, não só dispõe
sobre norma geral, como, indiretamente, confere ao Estado a
conotação de “CTNBio”, com expressa superposição de atribuições.

Não procede a justificação constante da referida proposição, pela
qual o Estado atuará em articulação com a CTNBio, uma vez que
incumbe a esta última a competência exclusiva para liberação da
pesquisa e dos demais procedimentos que envolvam os organismos
geneticamente modificados.

No que concerne ao aspecto técnico, a sanção desta proposição de
lei acarretará um entrave para o agronegócio, especialmente, para a
agricultura que, para se manter em um mercado extremamente
competitivo e globalizado, necessita da produção de sementes com
alta qualidade tecnológica e fitossanitária, resultantes de práticas de
engenharia genética.

Por fim, as exigências constantes da Proposição de Lei geram uma
burocracia adicional onerosa e desnecessária, com notório entrave no
desempenho das atividades de um setor que já se encontra,
rigidamente, disciplinado por uma legislação federal austera.”

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de Lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos Membros
dessa Egrégia Assembléia Legislativa.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 130/2007
Belo Horizonte, 9 de novembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência para que seja submetido à

apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei
complementar que autoriza o Poder Executivo a quitar o restante de
sua dívida com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg.

Por relevante faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pela
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Encaminho a Vossa Excelência Projeto de lei complementar que

autoriza o Poder Executivo a quitar o restante de sua dívida com o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg.

De se destacar que a parte da dívida relativa à previdência já foi
quitada por meio do pagamento pelo Tesouro do Estado de todos os
benefícios previdenciários concedidos pela Autarquia e, portanto, a
quitação proposta neste Projeto de lei complementar se justifica, pois
alcançará o restante da dívida sem, contudo, perder o foco na
necessidade de o Ipsemg não comprometer o cumprimento de sua
função precípua, qual seja a de prestar serviços de assistência à
saúde ao servidor público do Estado de Minas, com eficiência.

Pelas razões expostas, Senhor Presidente, Vossa Excelência verá
que o Projeto de lei, que ora submetemos à apreciação dessa Casa
Legislativa, é de suma importância tanto para os beneficiários do
Ipsemg, os quais terão saldados seus precatórios em um menor
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espaço de tempo, e também para a Autarquia, que em consonância
com a postura deste Governo, tem procurado honrar com seus
compromissos, como ainda para o Tesouro do Estado que por meio
da Central de Precatórios, dará um tratamento mais equânime e
célere à matéria.

Demais disso, a assunção pelo Estado dos precatórios emitidos
contra o Ipsemg, além de permitir que estes sejam incluídos no fluxo
de pagamentos segundo a programação estabelecida pelo Tesouro do
Estado permitirá que entre as alternativas debatidas, no âmbito do
Congresso Nacional e também no Estado de Minas Gerais, possam
ser consolidados com os de responsabilidade direta do Tesouro do
Estado a fim de melhor equacioná-los, o que é um anseio de todas as
partes envolvidas na questão.

Quando da edição da Lei Complementar nº 64, de 2002, os débitos
do Estado para com o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais – Ipsemg -, foram equacionados da seguinte
forma:

- 60% com quitação imediata definida na própria lei, tendo em vista
os ônus assumidos pelo Estado na própria Lei Complementar que
resultaram em desoneração do Ipsemg dos benefícios ali
especificados;

- 40% restantes seriam pagos na forma prevista em regulamento em
até 360 meses, ou seja, 30 anos.

Deve ser enfatizado que, também em decorrência da Lei
Complementar nº 64 foi criado o Fundo Previdenciário - Funpemg -
para assegurar aos servidores civis que ingressaram nas carreiras
estaduais a partir de janeiro de 2002, os benefícios tratados na
referida Lei, uma vez que, para os demais, que já compunham os
quadros de pessoal do Estado, tais benefícios continuariam
assegurados pelo Tesouro do Estado.

Também a partir da referida Lei Complementar o Tesouro do Estado
tem repassado integralmente as contribuições devidas ao Ipsemg,
destinadas ao custeio da assistência à saúde do servidor, haja vista
que os demais encargos de natureza previdenciária, não assumidos
pelo Tesouro Estadual, passaram para o Funpemg, cujos repasses,
também, estão rigorosamente em dia.
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Por outro lado, no âmbito do Ipsemg, os serviços de saúde
necessitam ser assegurados, com base no fluxo de contribuições (dos
servidores e do Estado), vez que os serviços operam com base na
arrecadação.

Merece registro o saneamento, pelo Ipsemg, das dívidas à época
existentes; exceto àquelas por determinação judicial, representada por
precatórios vencidos e não pagos. Estes atingiram, em março de
2007, a cifra de R$ 711,2 (setecentos e onze ponto dois milhões).
Lançar mão das receitas correntes do Ipsemg para atender a estas
dívidas significaria comprometer os recursos destinados ao
cumprimento da principal atividade fim do Instituto, qual seja, a
prestação de serviços de saúde para os servidores. Ademais, o fluxo
do pagamento da dívida do Estado em 30 anos vem sendo
insuficiente para atender a esses compromissos já vencidos e com
forte impacto social junto aos credores.

Assim, a assunção pelo Estado, dos precatórios emitidos contra o
Ipsemg, além de permitir que estes sejam incluídos no fluxo de
pagamentos que o Tesouro vem cumprindo junto ao Tribunal de
Justiça, permitirá que, entre as alternativas, que vem sendo debatidas
no âmbito do Congresso Nacional e também no Estado de Minas
Gerais, possam estes precatórios serem consolidados com os de
responsabilidade direta do Tesouro do Estado a fim de melhor
equacioná-los.

Considerando, entretanto, que a dívida do Estado com o Ipsemg é
de R$819,6 (oitocentos e dezenove ponto seis milhões) na data de 31
de dezembro de 2006, justifica se a proposição do parcelamento da
diferença apurada em 120 meses.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de
estima e consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2007

Autoriza o Poder Executivo a quitar dívida com o Instituto de
Previdência do Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a quitar dívida do
Tesouro do Estado com o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg - mediante:
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I - assunção, pelo Tesouro do Estado, dos precatórios expedidos em
nome do Ipsemg, atualizados até a publicação desta lei; e

II - parcelamento do saldo remanescente, apurado na data da
publicação desta lei, em cento e vinte parcelas mensais, na forma do
regulamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 131/2007

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-

me submeter à consideração dessa Egrégia Assembléia Projeto de lei
que reestrutura o Programa Máquinas para o Desenvolvimento.

O objetivo maior do Programa, instituído através da Lei nº 15.695, de
21 de julho de 2005, foi de viabilizar parceria entre o Estado e os
Municípios, preferencialmente por meio de suas Associações
Microrregionais para implementar condições de melhoria da estrutura
viária e do sistema de transporte regional, mediante a modernização
do parque de máquinas, equipamentos e veículos de nossos
Municípios.

O Programa possibilitou o atendimento de 714 municípios mineiros
que reequiparam seus parques de máquinas através de convênios no
âmbito do Programa com recursos aportados pelo Estado e pelos
Municípios ao Fundomaq ou através de aquisições diretas com
isenção de ICMS. Não obstante a iniciativa tenha sido exitosa,
instalou-se com a Secretaria do Tesouro Nacional discussão acerca
da natureza jurídica do Fundomaq.

A discussão parte de interpretação de que as operações ao amparo
do Programa possam configurar operação de arrendamento mercantil
entre o Estado e Municípios, vedada pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Cabe lembrar que a matéria foi objeto de análise no âmbito do
Executivo e do Legislativo Estadual que não partilham do mesmo
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entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, por entender que
não estão presentes no Fundomaq as características legais de uma
operação de arrendamento mercantil. Recentemente, o assunto foi
submetido ao crivo do Poder Judiciário que através de liminares
concedidas pela Justiça Federal tem levantado as restrições criadas
por parte da Secretaria do Tesouro Nacional em desfavor de
municípios mineiros a partir da interpretação do programa por parte
daquele órgão.

Entretanto, os questionamentos em torno do Programa - que pelo
seu sucesso, amplitude e reflexos na melhoria dos serviços ao
cidadão por parte dos Municípios deveria ser na verdade multiplicado
em todos os estados brasileiros e, inclusive no âmbito da União -
levam a insegurança jurídica e constrangimentos aos Municípios
mineiros a ao Estado de Minas Gerais que acabam tendo tratamento
diferenciado e desfavorável no âmbito da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda quando do encaminhamento de
seus pleitos para outras operações de crédito.

Sensível a esta situação, e no intuito de aperfeiçoar o Programa sem
os questionamentos atualmente existentes é que submeto a Vossa
Excelência a presente proposta.

Neste contexto, a proposta antecipa o prazo de duração do
Fundomaq, levando à sua extinção imediata e regulando os efeitos
decorrentes desta extinção através da cessão dos bens que integram
o patrimônio do Fundomaq por até 120 dias para os municípios
conveniados e a possibilidade de que, no curso deste prazo, os
equipamentos sejam alienados em favor dos mesmos pelo valor das
contrapartidas recolhidas pelos Municípios ou Associações de
Municípios até 31 de dezembro de 2007.

Os Municípios que aderirem à alternativa proposta de aquisição
definitiva dos bens, terão um benefício adicional correspondente aos
desembolsos de 2008, uma vez que não será exigido mais nenhum
recolhimento das contrapartidas previstas nos Convênios.

Por outro lado, em face da possibilidade de desfazimento dos
convênios sem a alienação dos bens, estamos propondo seja o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito especial até o montante de
R$72.000.000,00, valor relativo a 50% da restituição dos aportes
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daqueles municípios conveniados que não manifestarem o desejo de
adquirir o equipamento.

Para se chegar ao percentual de 50% do valor a ser restituído pelo
Estado aos Municípios e Associações de Municípios, que optarem
pela devolução dos bens objeto dos Convênios, foi tomado como
parâmetro o prazo de cerca de dois a três anos, decorridos desde a
aquisição das máquinas, veículos ou equipamentos, sujeitos a uma
depreciação de aproximadamente 20% ao ano, além das demais
despesas incorridas pelo Estado para a implementação do programa.

Neste sentido o projeto prevê a autorização para que as alienações,
neste modelo de parceria e conjugação de esforços entre o Estado e
os Municípios, se dê nos moldes propostos.

Finalmente o projeto contempla nos artigos 8º e 9º a possibilidade
de que o Programa tenha continuidade, superada esta primeira fase,
através de Fundo de Investimento a ser desenvolvido pelo Estado e
implementado após as autorizações necessárias dos órgãos
reguladores e fiscalizadores.

Como Vossa Excelência poderá constatar, trata-se de iniciativa que
diz respeito ao mais relevante interesse do povo mineiro.

Nos termos do art. 69 da Constituição Estadual solicito a essa
egrégia Assembléia Legislativa que o projeto de lei seja apreciado em
regime de urgência, para que o Estado e os Municípios não tenham
restrições junto ao Tesouro Nacional na contratação de novas
operações de crédito.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus Nobres Pares o
presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.807/2007
Antecipa o prazo de duração do Fundo máquinas para o

Desenvolvimento - Fundomaq -, e dá outras providências.
Art. 1º - O prazo de duração do Fundo Máquinas para o

Desenvolvimento - Fundomaq -, instituído nos termos da Lei nº
15.695, de 21 de julho de 2005, fica antecipado para a data de
publicação desta lei.
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Art. 2º - Os Convênios firmados entre o Estado e os Municípios ou
Associações de Municípios no âmbito do Fundomaq ficam cancelados
por esta lei.

§ 1º - Os bens configurados como objeto da cessão onerosa
realizada entre o Estado e os Municípios ou Associações de
Municípios, participantes das operações do Fundomaq, permanecerão
à disposição destes, a partir da data de extinção do Fundo, pelo prazo
de até 120 (cento e vinte) dias, sob a forma de Comodato.

§ 2º - A guarda, conservação e uso dos bens referidos no § 1º serão
de responsabilidade dos Municípios e Associações de Municípios
signatários dos Convênios firmados com o Estado, observado o prazo
indicado no § 1º.

Art. 3º - Fica o Estado autorizado a, por ato do Poder Executivo,
destinar os bens adquiridos no âmbito do Fundomaq, pelo valor das
contrapartidas recolhidas pelos Municípios ou Associações de
Municípios até 31 de dezembro de 2007.

Parágrafo único - O valor das contrapartidas financeiras a que se
refere o art. 8º da Lei nº 15.695, de 2005, recolhido até 31 de
dezembro de 2007, será considerado para fins de quitação integral
dos bens.

Art. 4º - Caso o Município ou Associação de Municípios não se
interessar pelos bens objeto dos Convênios em que seja parte, fica o
Estado autorizado a promover a devolução de 50% (cinqüenta por
cento) dos recursos recebidos a título de contrapartida dos Convênios
firmados, mediante devolução dos equipamentos, na forma e
condições estabelecidas pelo Poder Executivo.

Art. 5º - Fica a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, conforme competências originalmente atribuídas pela Lei
nº 15.695, de 2005, incumbida de providenciar as ações necessárias
ao cumprimento desta lei.

Art. 6º - O patrimônio representativo das operações realizadas no
âmbito do FUNDOMAQ será apurado na data de vigência desta lei,
sendo que seus saldos remanescentes, após a execução das
providências previstas nos artigos anteriores, deverão ser transferidos
ao Tesouro Estadual.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
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até o montante de R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais),
destinados à restituição prevista no art. 4º desta lei, ou outras
despesas decorrentes de sua execução, utilizando-se dos recursos
conforme hipóteses previstas pelo art. 43 da Lei Federal 4.320, de 17
de março de 1964.

Art. 8º - Fica o Estado, suas autarquias e empresas públicas, por ato
do Poder Executivo, autorizado a participar, juntamente com
Municípios do Estado de Minas Gerais, em fundo de investimento que
tenha por finalidade a comunhão de recursos destinados à aplicação
em máquinas, veículos e equipamentos destinados a obras de infra-
estrutura e transportes.

§ 1º - A participação autorizada pelo “caput” deverá ocorrer em
fundo que tenha:

I - natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos
cotistas, sujeito a direitos e obrigações próprios.

II - patrimônio formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos
cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos
obtidos com sua administração.

§ 2º - A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro ou
em bens móveis, máquinas, veículos e equipamentos destinados a
obras de infra-estrutura e transportes.

§ 3º - O Fundo responderá por suas obrigações com os bens e
direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os cotistas
por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela integralização das
quotas que subscreverem.

§ 4º - A integralização com bens a que se refere o § 2º deste artigo
será feita mediante a destinação de bens adquiridos pelo Estado
especificamente para este fim, no âmbito do Programa Máquinas para
o Desenvolvimento, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 9º - O Fundo de Investimento de que trata o art. 8º deverá ser
especialmente criado, administrado, gerido e representado judicial e
extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou
indiretamente, pela União ou por Estado da Federação, na forma da
legislação relativa às instituições financeiras e fundos de investimento.

§ 1º - O estatuto e o regulamento do Fundo serão aprovados em
assembléia de cotistas.
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§ 2º - A representação do Estado na Assembléia dos cotistas dar-se-
á por meio da Advocacia-Geral do Estado na forma da Lei
Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993.

Art.10 - Regulamento disciplinará esta lei e o Programa Máquinas
para o Desenvolvimento e sua execução através de Fundo de
Investimento.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Ficam revogados os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, §§ 1º, 2º e 3º do art.

7º, e arts. 8º, 9º, 13, 14 e 15 da Lei nº 15.695, de 21 de julho de 2005.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 132/2007

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 1.737,
de 2007, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

As alterações propostas pela presente emenda decorrem da
reestimativa realizada pelo Tribunal de Justiça, que apontou a
necessidade de acrescer os valores das despesas para pagamento de
pessoal e pensionistas com vistas à cobertura das obrigações do
exercício financeiro de 2007.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.

Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício do

cargo de Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 1.737, DE 2007

Art. 1º - Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$161.971.144,65
(cento e sessenta e um milhões e novecentos e setenta e um mil
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cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para
atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
R$146.900.000,00 (cento e quarenta e seis milhões e novecentos mil
reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$15.071.144,65 (quinze
milhões e setenta e um mil e cento e quarenta e quatro reais e
sessenta e cinco centavos).”.

Art. 2º - Dê-se aos incisos I, II e III do art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
I - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no

valor de R$92.700.000,00 (noventa e dois milhões e setecentos mil
reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal
para o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP - previsto para o
corrente exercício, no valor de R$6.700.000,00 (seis milhões e
setecentos mil reais);

III - do excesso de arrecadação da receita de contribuição do
servidor para Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP - previsto
para o corrente exercício, no valor de R$15.600.000,00 (quinze
milhões e seiscentos mil reais);”.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.737/2007.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 11/2007
Do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, encaminhando, em cumprimento ao disposto no § 4º do art.
76 da Constituição do Estado, o Relatório de Atividades do terceiro
trimestre de 2007. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 29/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lygia de Oliveira Figueiredo Bortolini
Entidade: Comissão da Produção Orgânica em Minas Gerais
Acréscimo da expressão “inclusive em sistemas de produção

sustentável de base agroecológica, como a produção orgânica”, no
objetivo do programa, após o termo “campo”.

Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
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Programa 015: Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a
Mercados

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 30/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lygia de Oliveira Figueiredo Bortolini
Entidade: Comissão da Produção Orgânica em Minas Gerais
Acréscimo da expressão “inclusive os projetos selecionados aos

sistemas de produção sustentável de base agroecológica, como a
produção orgânica”, ao final do texto da finalidade da Ação 4166 -
Qualificação Profissional para o Desenvolvimento das Cadeias
Produtivas Priorizadas.

Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce

Programa 015 : Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a
Mercados

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 31/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Míriam Ester Soares
Entidade: Comissão da Produção Orgânica em Minas Gerais
Acréscimo da expressão “inclusive com sistemas de produção

agroecológica, como a produção orgânica”, na finalidade da Ação
4252 - Implantação do Programa de Distribuição de Sementes para
Incentivo da Cadeia de Biocombustíveis e Alimentar, após o termo
“familiar”.

Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Programa 015 : Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a
Mercados.

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 32/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Míriam Ester Soares
Entidade: Comissão da Produção Orgânica em Minas Gerais
Acréscimo da expressão “inclusive com sistemas de produção
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agroecológica, como a produção orgânica”, ao final do texto do
objetivo do programa.

Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Programa 039: Promoção de Investimentos e Inserção Regional
(Inclusive Agronegócio)

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 33/2007: (Araçuaí)
Proponente: Henrich Nicolaus Busselmann
Entidade: Agência Mesovales
Incentivo à criação de um pólo industrial de beneficiamento de

granitos, feldspatos, mármores, etc., no Médio Vale do Jequitinhonha,
com controle sistemático da exploração mineral.

Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce Projeto Estruturador: Promoção de
Investimentos e Inserção Regional (Inclusive Agronegócio)

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 34/2007: (Araçuaí)
Proponente: Maria de Lourdes Ribeiro dos Santos
Entidade: Associação dos Artesãos
Apoio ao artesanato do Vale do Jequitinhonha, por meio de cursos

de arte e formação de mercado consumidor fora da região.
Área de Resultados: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
Programa: Comunidade Viva
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº35/2007: (Araçuaí)
Proponente: João Nery da Silva
Entidade: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
Priorização da legalização de terras no Vale do Jequitinhonha.
Valor da Emenda:
Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
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Programa: Infra-Estrutura Rural
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 36/2007: (Araçuaí)
Proponente: Camilo Alves Gomes
Entidade: Associação Comunitária Barra Tesouras
Construção de uma barragem no Córrego Tesouras.
Valor da Emenda:
Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
Programa: Infra-Estrutura Rural.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 37/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Nelson dos Santos
Entidade: Cáritas Diocosana de Araçuaí
Reforço às ações/eixos relacionados à oferta hídrica, captação água

de chuvas (barragens subterrâneas, etc) e implantação de unidades
produtivas.

Valor da Emenda:
Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
Programa: Infra-Estrutura Rural
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº38/2007: (Araçuaí)
Proponente: Adão Edis Ferreira Santos
Entidade: Associação dos Moradores de São Marcos
Construção de barragem, com envolvimento da Emater, para

aumentar a oferta de água para as 60 famílias que moram na
comunidade.

Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Programa: Infra-Estrutura Rural.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº39/2007: (Araçuaí)
Proponente: Maria Dolores Patente Tanur
Entidade: Emater de Araçuaí
Construção de barramentos em pequenos córregos intermitentes em

Áreas do município, principalmente as distantes dos cursos d’água
perenes, propiciando oportunidade de exploração de hortas, pomares,
criação de peixes e lavagem de roupa e vasilhame.

Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Programa: Infra-Estrutura Rural.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 40: (Araçuaí)
Proponente: Antônio Nascimento Mendes Rodrigues
Entidade: Associação Comercial de Calhauzinho P. da Goiaba
Construção de pequenas barragens nas propriedades rurais.
Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
Programa: Infra-Estrutura Rural
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 41/2007: (Araçuaí)
Proponente: Cosme Nogueira Pereira
Entidade: Câmara Municipal de Itaobim
Implantação de curso profissionalizante de segundo grau na Área de

informática, em Itaobim, para atender ao anseio da comunidade
quanto à formação profissional, criando oportunidades locais e
regionais para os jovens, com grande relevância socioeducacional.

Área de Resultados: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Programa: Cidadão-Net.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 42/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Míriam Ester Soares
Entidade: Comissão da Produção Orgânica de Minas Gerais
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Acréscimo da expressão “inclusive em sistemas de produção
sustentável de base agroecológica, como a agricultura orgânica”, após
o termo “ambiental”, na finalidade da Ação 1168 - Implementação da
Rede de Elaboração e Participação em Projetos Comunitários.

Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Proposta do Programa 015 - Ação 1168
Valor da Emenda:
- À Comissão Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 43/2007: (Belo Horizonte)
Proponentes: Fórum Mineiro de Assistência Social
Entidade: Fórum Mineiro de Assistência Social
Inclusão de todas as regiões do Nordeste mineiro nos Projetos

Estruturadores. Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,
Mucuri e Rio Doce, Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva e
Escola em Tempo Integral.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 44/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Márcia de Cássia Gomes
Entidade: Coordenadoria dos Direitos da Mulher (Comdim-PBH)
Construção de moradias para mulheres em situação de violência de

gênero, que estão sendo atendidas por serviços e programas dos
municípios, possibilitando-lhes sair da situação de violência.

Área de Resultado: Área de Resultados: Redução da Pobreza e
Inclusão Produtiva.

Projeto Estruturador: Lares Geraes.
Valor da Emenda: R$ 480.000,00
- À Comissão Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 45/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Kátia Ferraz Ferreira
Entidade: Centro de Vida Independente de Belo Horizonte
Inclusão, no Programa Lares Gerais, das concessões de unidades

destinadas a famílias que possuem membros com deficiência, fazendo
desse um critério prioritário, a ser comprovado mediante levantamento
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dos Conselhos Estaduais e Municipais de Pessoas com Deficiência.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Lares Geraes
Valor da Emenda: R$ 240.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 46/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Ramos de Siqueira (Bebela)
Entidade: União Brasileira de Mulheres (UBM)/Movimento Popular

da Mulher (MPM)
Priorização, na concessão do benefício da habitação popular e do

saneamento básico, das mulheres desempregadas e com filhos
menores.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Projeto Estruturador: Lares Geraes
Valor da Emenda:
 - À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 47/2007: (Belo Horizonte)
Proponente 1: Ireni Pereira da Silva Freitas
Entidade: Coordenadoria de Políticas para Mulheres (P.M.C) -

Espaço Bem-Me-Quero.
Proponente 2: Marilda Antônia de Pádua
Entidade: Grupo de Mulheres Artesãs de Perobas
Construção de moradia para mulheres em situação de violência de

gênero que estão sendo atendidas por serviços e programas dos
municípios e que necessitam ter a sua moradia para efetivamente sair
da situação de violência.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Lares Geraes
Valor da Emenda: R$180.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 48/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: João Vieira de Queiroz Neto
Entidade: Senge/MG
Implantação de engenharia e arquitetura públicas: promoção,

através dos poderes públicos municipais, em parceria com o
Crea/MG, universidades e entidades afins, do apoio técnico de
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engenharia e arquitetura para estruturar e documentar as ocupações
com edificações nas cidades; oferecendo melhores condições de vida.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Lares Geraes.
Valor da Emenda: R$50.000,00/ano
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 49/2007: (Belo Horizonte)
Proponente 1: Marilda Antônia de Pádua
Entidade: Grupo de Mulheres Artesãs de Perobas
Proponente 2: Ireni Pereira da Silva Freitas
Entidade: PMC - Coordenadoria de Políticas para Mulheres. Espaço

Bem me quero
Implantação de casas de passagem, para acolher, em caráter

emergencial e provisório, mulheres que necessitam de um período
curto para reorganizar sua ida para um local mais seguro, onde possa
sair da situação de violência e optar por um apoio familiar.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Valor da Emenda: R$ 200.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 50/2007: (Belo Horizonte)
Proponente 1: Ireni Pereira da Silva Freitas
Entidade: Coordenadoria de Políticas para Mulheres (P.M.C) -

Espaço Bem-Me-Quero.
Proponente 2: Marilda Antônia de Pádua
Entidade: Grupo de Mulheres Artesãs de Perobas
Reestruturação e ampliação do Espaço físico da Caso Abrigo

Sempre Viva, duplicando o número de vagas para mulheres em
situação de violência de gênero.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda: R$300.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 51/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Virginia Rosa
Entidade: Coordenadoria Especial de Promoção e Defesa da Mulher
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Criação dos seguintes projetos estruturadores para promoção da
eqüidade de gênero e raça: “Autonomia, Igualdade e Cidadania no
Mundo do Trabalho”, “Enfrentamento da Violência contra a Mulher”,
“Educação Inclusiva e Não Sexista”, “Prestação de Serviços Diversos
e Outros de Forma Itinerante”.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda: R$ 3.582.482,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 52/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Jorge Ramos
Entidade: Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Ampliação do sistema de transporte adaptado para portadores de

necessidades especiais.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 53/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Ana Patrícia de Carvalho
Entidade: Sindicato dos Oficiais do Registro Civil de Minas Gerais
Efetivação do registro civil dos segmentos populacionais das

comunidades tradicionais (ciganos, quilombolas e indígenas).
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda: R$ 10.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 54/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Vieira
Entidade: Instituto Mineiro Pró Cultura e Turismo (Icult)
Criação de programa específico de prevenção e diagnóstico da

violência doméstica e familiar no Estado.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 55/2007: (Belo Horizonte)
Proponente 1: Vanda Lúcia Morais Moreira
Entidade: Coordenadoria de Políticas para Mulheres (PMC)
Proponente 2: Ireni Pereira da Silva Freitas
Entidade: Coordenadoria de Políticas para Mulheres (PMC)
Proponente 3: Márcia de Cássia Gomes
Entidade: Coordenadoria dos Direitos da Mulher (Comdim - PBH)
Reestruturação e ampliação do espaço físico da Casa Abrigo

Sempre Viva, duplicando o número de vagas para mulheres em
situação de violência de gênero.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda: R$ 300.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 56/2007: (Belo Horizonte)
Proponente 1: Márcia de Cássia Gomes
Entidade: Coordenadoria dos Direitos da Mulher (Comdim - PBH)
Proponente 2: Irení Pereira da Silva Freitas
Entidade: Coordenadoria de Políticas para Mulheres (PMC)
Proponente 3: Vanda Lúcia Morais Moreira
Entidade: Clube de Mães
Implantação de casas de passagem, para acolher, em caráter

emergencial e provisório, mulheres que necessitam de um período
curto para reorganizar sua ida para um local mais seguro, onde possa
sair da situação de violência e optar por um apoio familiar.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda: R$ 200.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº57/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Ramos de Siqueira (Bebela)
Entidade: União Brasileira de Mulheres (UBM)/ Movimento Popular

da Mulher (MPM)
Estabelecimento de políticas públicas de apoio às mulheres, com

recursos alocados na Coordenadoria Estadual da Mulher, para
qualificação, emprego e renda.
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Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa:  Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 58/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Ramos de Siqueira (Bebela)
Entidade: União Brasileira de Mulheres (UBM)/ Movimento Popular

da Mulher (MPM)
Co-financiamento de serviços de apoio à mulher vítima de violência:

ampliação e melhoramentos das Delegacias Especiais para
Atendimento à Mulher; implantação de casas-abrigo em regiões de
Minas; criação de programas de publicidade positiva da imagem social
da mulher e contra a violência doméstica; criação e implementação de
serviços de apoio às mulheres que sofrem violência doméstica.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 59/2007: (Frutal)
Proponente: Claudia Guerra
Entidade: SOS Mulher de Uberlândia
Liberação de recursos para as casas abrigo, que acolhem mulheres

vítimas de violência.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda: R$500.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 60/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Ernani Ferreira Leandro
Entidade: Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep

125)
Integração e ação complementar na implementação das diferentes

políticas públicas voltadas para o exercício da cidadania, enfatizando-
se a importância do controle social.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 61/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Virgília Rosa
Entidade: Coordenadoria Especial de Promoção e Defesa da Mulher
Inclusão, no PPAG, de ações com enfoque na igualdade entre

homens e mulheres como instrumento estratégico de combate às
desigualdades e o cumprimento dos compromissos de efetivar
políticas públicas, dando condições às mulheres para o exercício de
seus direitos.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda: R$ 3.528.402,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 62/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lúcia Maria da Silva
Entidade: Movimento Popular da Mulher
Ampliação dos projetos de pesquisa voltados para mulheres e

crianças que sofrem com desigualdade de gênero e com a violência
doméstica e social.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 63/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Ana Patrícia de Carvalho
Entidade: Sindicato dos Oficiais do Registro Civil de Minas Gerais
Efetivação do registro civil dos segmentos populacionais das

comunidades tradicionais (ciganos, quilombolas e indígenas).
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos

Humanos.
Valor da Emenda: R$ 10.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 64/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rosângela Gomes da Silva
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Entidade: Não vinculada a entidade.
Identificação, mapeamento e monitoramento das populações em

locais de concentração de pobreza e situação de vulnerabilidade
quanto aos problemas, demandas e necessidades enfrentadas, de
forma a propor e garantir a integração das ações e a inclusão das
populações nos serviços e políticas públicas locais.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Travessia: Atuação Integral eM Espaços

Definidos de Concentração de Pobreza.
Valor da Emenda: R$ 100.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 65/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Kátia Ferraz Ferreira
Entidade: Centro de Vida Independente de BH
Estabelecimento de parceria, formalizada em documento, do Projeto

com os Conselhos Estaduais e Municipais de Pessoas com
Deficiência, visando à troca de informações e à participação desses
conselhos na formulação de políticas de inclusão da pessoa com
deficiência.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Travessia: Atuação Integral eM Espaços

Definidos de Concentração de Pobreza.
Valor da Emenda: R$ 200.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 66/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Clarisse Fernandes da Silva
Entidade: Clarosofia Núcleo Mundial
Acréscimo da expressão “com a participação de organizações não

governamentais - ONGs” após a palavra “promover”, na finalidade da
ação

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Priodutiva.
Projeto Estruturador: Travessia: Atuação Integral em Espaços

Definidos de Concentração de Pobreza.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 67/2007: (Belo Horizonte)
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Proponente: Luzia de Fátima da Silva Costa
Entidade: Ação Social e Política Arquidiocesana (ASPA)
Criação de projetos que tragam inclusão social, com maior

valorização do ser humano e da vida, em paralelo aos grandes
projetos apresentados, levando em conta a situação das famílias,
principalmente as de mais baixa renda.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Travessia: Atuação Integral em Espaços

Definidos de Concentração de Pobreza.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 68/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria das Graças Coelho e Rachel Rocha Campos
Entidade: Senac Minas
Aumento, no PPAG, do recurso financeiro para a implantação dos

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) no Estado de
Minas Gerais.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 69/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e

Proteção ao Adolescente
Entidade: Entidades que compõem o Fecticipa.
Aprovação de emenda ao PMDI, visando à redução para 150.000,

até 2011, do número de crianças e adolescentes encontrados no
trabalho infantil (301.450, segundo o PNAD 2005) e à erradicação do
trabalho infantil no Estado até 2023, por meio de co-financiamento aos
35 municípios mineiros com mais de 50 mil habitantes para ações de
esporte, lazer e cultura, além de acompanhamento familiar através do
Cras e capacitação de monitores, em conformidade com o disposto no
art. 21, II, da Resolução 17/2007 do Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Cedla).

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
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Valor da Emenda: R$ 1. 400.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 70/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso

e Exploração Sexual do Estado de Minas Gerais
Entidade: Várias
Previsão, no PPAG, de recursos a serem destinados anualmente

para manutenção dos Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos (NAVCVs), especialmente nos municípios de Ipatinga e
Montes Claros, e replicação desses núcleos para os municípios de
Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Teófilo
Otoni e Itaobim.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: R$ 2.080.000,00 (recursos a serem deslocados

do Programa 709 - Comunicação Social/ divulgação das ações
governamentais por meio de campanhas publicitárias).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 71/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rosilene Cristina Rocha
Entidade: Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social

(Cogemas)
Universalização da proteção básica no Estado de Minas Gerais,

garantindo o co-financiamento nas ações de proteção e
assessoramento.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 72/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rosilene Cristina Rocha
Entidade: Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social

(Cogemas)
Garantia da não redução de 18%, prevista no orçamento para 2008,

dos recursos destinados às ações do Feas (2007: R$ 26.606.313,96;
2008: R$ 21.673.487,00).
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Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: R$ 26.606.313,96
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 73/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Beto Sartori
Entidade: Sindicato dos Oficiais de Registro Civil/MG
Criação de programa de mobilização estadual pelo registro civil, que

inclua a disponibilização de documentação civil básica à população
carente e, de forma prioritária, às comunidades tradicionais
(quilombos, indígenas e ciganos), utilizando-se a metodologia de
envolver as instituições responsáveis pelos documentos (carteira de
identidade, carteira de trabalho, CPF, Título de Eleitor, etc.)

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: R$ 10.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 74/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
Entidade: Conselho Regional de Serviço Social/Ceas-MG
Garantia de mecanismos para que o Município e o Estado

promovam o acesso da população em situação de risco e
vulnerabilidade ao sistema de proteção social.

Área de Resultado: Redução dA Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 75/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Gláucia Barros
Entidade: Frente de Defesa dos Direitos do Adolescente
Desagregação da Ação 4243, co-financiamento de serviços para

Municípios na execução de proteção social básica, discriminando
metas físicas e financeiras de ações direcionadas para crianças,
adolescentes e jovens.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
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Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 76/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
Entidade: Conselho Estadual de Assistência Social
Suplementação orçamentária para a proteção social.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 77/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Domingos Sávio de Araújo
Entidade: União dos Conselhos Municipais de Ação Social da RMBH
Qualificação, de forma continuada, de conselheiros, trabalhadores

da rede socioassistencial, de entidades e de gestores.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 78/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Cristina Bove
Entidade: União dos Conselhos Municipais de Ação Social da RMBH
Implantação de ações regionalizadas e de consórcios públicos para

a execução da proteção social especial de média e alta complexidade.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: R$ 3.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 79/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Gláucia Barros
Entidade: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente
Co-financiamento de serviços para Municípios, na execução de

proteção especial, discriminando metas físicas e financeiras de ações
direcionadas para crianças, adolescentes e jovens.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
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Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 80/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Regina H. C. Mendes
Entidade: Cedca/MG e Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente
Implantação do Programa Família Acolhedora em municípios do

Estado de Minas Gerais.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: R$300.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 81/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Cristina Bove
Entidade: Pastoral de Rua/Insea
Financiamento de pesquisa multidisciplinar no Estado, visando

mapear a realidade sociocultural, educacional, psíquica, de saúde e
familiar da população em situação de rua, para orientar as políticas
públicas para essa população.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda: R$600.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 82/2007: (Araçuaí)
Proponente: Judinei Mello Costa
Entidade: Câmara Municipal de Teófilo Otoni
Promoção de atividades de assistência voltadas para as famílias dos

estudantes, valorizando a base familiar.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Implantação do Suas.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 83/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rosangela Gomes da Silva
Entidade:
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Organização, armazenamento, processamento e avaliação das
informações referentes aos projetos Fome Zero, visando à eficiência,
eficácia e efetividade das ações, com vistas a garantir a promoção
social e econômica das populações atendidas.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda: R$ 100.000,00.
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 84/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Marylane Mayra Domingues
Entidade: Consea/MG - CRSAN Médio Piracicaba
Apoio a atividades de segurança alimentar e nutricional e a técnicas

de produção de alimentos, de modo a garantir uma avaliação do
diagnóstico nutricional e o mapeamento do risco nutricional, e
incentivo a projetos de educação alimentar e à melhor utilização dos
alimentos produzidos pela agricultura familiar.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 85/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luciana Azevedo Moreira
Entidade: Instituto Florestan Fernandes
Garantia, para famílias da Área rural do município de Ouro Preto, de

acesso a uma alimentação saudável e nutritiva, viabilizada por uma
política de educação nutricional, que inclua oficinas de
reaproveitamento de alimentos, implantação de hortas comunitárias e
capacitação de agentes comunitários de saúde para serem
multiplicadores de uma vida saudável.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda: R$ 96.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 86/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rodrigo Pinto da Matta Machado
Entidade: Comissão da Produção Orgânica no Estado de Minas
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Gerais (CPORG/MG)
Inclusão, no escopo do Projeto Minas sem Fome, bem como em

suas ações, da ênfase nos sistemas de produção sustentável de base
agroecológica, como a produção orgânica, efetuando-se, para isso,
alterações no texto do Programa.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 87/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rodrigo Pinto da Matta Machado
Entidade: Comissão da Produção Orgânica no Estado de Minas

Gerais (CPORG/MG)
Apoio à implantação de lavouras comunitárias.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 88/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Suzana Costa Coutinho
Entidade: Consea/MG
Alteração para R$ 800.000,00 do valor destinado à Segurança

Alimentar previsto no orçamento de 2007, de R$ 400.000,00.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda: R$ 400.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 89/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Suzana Costa Coutinho
Entidade: Consea/MG
Programa Novo: Centros de Referência em Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável - Cresans.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda: R$ 15.120.000,00 - quadriênio 2008-2011
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 90/2007: (Belo Horizonte)
Nome: Suzana Costa Coutinho
Entidade: Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional -

Consea, Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
do Consea

Programa Novo: Centros de Referência em Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável - Cresans.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda: R$ 412.000,00 - quadriênio 2008-2001
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 91/2007: (Belo Horizonte)
Nome: Suzana Costa Coutinho
Entidade: Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional -

Consea, Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
do Consea

Alteração do nome do programa Minas Sem Fome para “Minas Sem
Fome: Apoio à Reforma Agrária e Agricultura Familiar” e sua
abrangência.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 92/2007: (Araçuaí)
Proponente: João Nery da Silva
Entidade: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
Criação de condições legais para que os posseiros possam ter

acesso ao crédito da agricultura familiar e aos benefícios da
previdência social.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 93/2007: (Araçuaí)
Proponente: Dilmária Gonçalves de Jesus
Entidade:
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Disponibilização de mais recursos para o Programa Minas Sem
Fome, para que seja aumentado o público beneficiário, conforme
demanda registrada pela Emater-MG.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda: R$ 5.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 94/2007: (Araçuaí)
Proponente: Antônio Soares Silva
Entidade: Rotary e Associação Comunitária Segurança
Repasse de verbas dos Programas Fome Zero e Minas Sem Fome

para a Cáritas Diocesana do Baixo Jequitinhonha, visando ao
desenvolvimento sustentável das comunidades rurais, levando
cidadania e dignidade às famílias que residem em Áreas de baixo
IDH.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 95/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Nelson Pereira dos Santos
Entidade: Cáritas Diocesana de Araçuaí
Apoio financeiro aos Conselhos Regionais de Segurança Alimentar e

Nutricional, para operacionalização da gestão dos projetos referentes
ao programa, com a participação efetiva da sociedade civil
organizada.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 96/2007: (Araçuaí)
Proponente: Gilson Chaves de Aguilar
Entidade: Emater/Itinga
Volta da distribuição de pintainhos dentro do programa Minas Sem

Fome.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
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Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 97/2007: (Araçuaí)
Proponente: Mônica Aparecida Bezerra Costa
Entidade: Ascai
Incorporação das famílias dos alunos da escola em tempo integral

nas ações do Minas Sem Fome, como nas hortas, cursos de
alimentação, fabricação de doces, etc.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 98/2007: (Araçuaí)
Proponente: Tânia Maria Alves Figueiredo
Entidade: Secretaria Municipal de Educação
Incentivo financeiro aos projetos de Educação no Campo, em

parceria com o município.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 99/2007: (Frutal)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Coordenação Regional de Segurança Alimentar e

Nutricional (CRSAN) Triângulo
Estabelecimento de parceria da Uemg com as CRSANs para ações

de pesquisa, diagnóstico e extensão da academia junto às ações de
segurança alimentar e nutricional.

ÁREA DE RESULTADO: REDUÇÃO DA POBREZA E INCLUSÃO
PRODUTIVA

PROJETO ESTRUTURADOR: MINAS SEM FOME
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 100/2007: (Frutal)
Proponente: Josimar José Rocha
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Entidade: CRSAN - Triângulo
Garantia da implementação de uma agricultura familiar forte

organizada, orgânica, ambientalmente sustentável, com diversidade
dentro das culturas locais e regionais, que trabalhe as ações e
características urbana, periurbana e rural.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda: Ampliar investimento na ordem de 50%.
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 101/2007: (Frutal)
Proponente: João Wagner Ribeiro
Entidade: Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional

Sustentável de Uberaba-MG
Destinação de recursos para a agricultura familiar, agricultura

urbana e periurbana.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 102/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rodrigo Pinto da Matta Machado
Entidade: UFMG e Comissão Estadual de Produtos Orgânicos
Inclusão de ênfase na produção de adubos orgânicos a serem

destinados ao programa Minas Sem Fome.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Projeto Estruturador: Minas sem Fome.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 103/2007: (Araçuaí)
Proponente 1: Reginaldo Ângelo de Sousa
Entidade: Emater-MG
Proponente 2: Celso Luiz de Oliveira
Entidade: Emater-MG
Destinação de mais recursos ao programa Minas Sem Fome, para

projetos de abastecimento de água, em todo o Estado, de acordo com
as condições hídricas de cada região.
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Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR
Valor da Emenda: R$ 5.000.000,0
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 104/2007: (Araçuaí)
Proponente: Ataídes Silva Vieira
Entidade: Associação Comunitária José Gonçalves
Ampliação das ações do governo nas Áreas da saúde, cultura,

esporte e lazer e instituição de seguro para as atividades agrícolas.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 105/2007: (Araçuaí)
Proponente: Heleno Jardim Moutinho
Entidade: Prefeitura Municipal de Coronel Murta
Preparo da terra com máquinas adequadas, visando ao bom

aproveitamento das sementes e outros insumos.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 106/2007: (Araçuaí)
Proponente: Alaildo José Régis
Entidade: Associação São Francisco de Assis
Apoio para melhorar o tratamento do solo, para termos melhores

resultados na atividade agrícola.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 107/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Otoni Alves Campos
Entidade: Sindicato dos Produtores Rurais de Araçuaí
Extensão do incentivo de utilização de energia elétrica no período

noturno no meio rural para o período diurno.
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Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 108/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lúcia Maria da Silva
Entidade: Movimento Popular da Mulher (MPM)
Criação de um projeto de educação voltado para crianças, jovens e

adolescentes de baixa renda que sofrem com a desigualdade social, a
violência sexual e moral, a discriminação racial, a desigualdade de
gênero, as drogas, a falta de moradia e de alimentação adequada e, a
violência doméstica, de modo a torná-las capazes de acompanhar o
desenvolvimento das aulas e interagir com outros alunos; capacitação
de profissionais especializados para trabalhar com essas crianças.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa de Acolhimento, Educação e Profissionalização de

Crianças e Jovens Desamparados.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 109/2007: (Belo Horizonte)
Proponente 1: Tatiane Cristina Franco
Entidade: Senac Minas
Proponente 2: Marco Aurélio Gonçalves Manajé
Entidade: CDL - Itaúna
Proponente 3: Leonardo José de Resende Teixeira
Entidade: Força Sindical de Minas Gerais
Inclusão e explicitação, no PPAG 2008-2011, de ações e recursos

do Tesouro Estadual, Fonte 10, de forma a assegurar para Minas seu
plano próprio de política de trabalho, emprego e geração de renda,
visando à promoção da inclusão social.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$ 4.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 110/2007: (Belo

Horizonte)
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Proponente : Maria Aparecida Correa Nunes
Entidade: Projeto Girassol
Inclusão, no PPAG 2008-2011, das seguintes ações, com recursos

da Fonte 10: qualificação social e profissional, orientação profissional
e encaminhamento de trabalhadores ao mercado de trabalho,
alternativas de inclusão produtiva via economia popular e solidária do
Programa “Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda”.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$ 4.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 111/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: José Theobaldo Júnior
Entidade: Instituto Yara Tupinambá
Desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional, de

encaminhamento para o mercado e de informação e orientação
profissional.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$ 4.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 112/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Risia Maria Stehling Martins Rocha
Entidade:Movimento da União Popular do Estado de Minas Gerais
Acesso a cursos profissionalizantes, com inserção no mercado de

trabalho formal ou informal.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 113/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luiz Carlos Carvalho Oliveira
Entidade: Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária
Aporte de recursos financeiros à Sedese, no período de 2008 a

2011, para criação e manutenção de centros públicos regionais de
Economia Solidária.
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Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 114/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luiz Carlos Carvalho Oliveira
Entidade: Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária
Destinação de recursos orçamentários à Sedese para apoio

financeiro às feiras regionais da Economia Popular Solidária no
Estado.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$ 2.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 115/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luiz Carlos Carvalho Oliveira
Entidade: Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária
Destinação, durante o período de 2008 a 2011, de recursos

orçamentários ao Fundo Estadual da Economia Popular Solidária,
previsto na Lei nº 15.028/2004, possibilitando a formulação e
implementação das políticas públicas de Economia Solidária no
Estado.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$40.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 116/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Luiz Carlos Carvalho Oliveira
Entidade: Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária
Construção, em cada região administrativa do Estado, de centros

regionais de comercialização de produtos da Economia Solidária, no
âmbito do desenvolvimento das ações relacionadas à implantação da
política estadual de fomento à Economia Popular e Solidária.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
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Valor da Emenda:R$2.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 117/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Afrânio José Guedes Filho
Entidade: Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco e Congonhas
Investimento em políticas públicas do trabalho, emprego e geração

de renda no Estado de Minas Gerais, incluída a qualificação e
requalificação profissional, principalmente para jovens a partir de 18
anos.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 118/2007: (Araçuaí)
Proponente: Antônio Donizete Vieira
Entidade: Câmara Municipal de Francisco Badaró
Reativação do programa “Frente de Trabalho” nos municípios que

ele atendia.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 119/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maria Goretti Simões
Entidade: Rede de Empreendimentos Solidários de Juiz de Fora e

Região (Cáritas, Consea, Intecoop/Sedetec/UFJF, Movimento Negro
Unificado, Setorial do PT, Sindicato dos Metalúrgicos)

Aporte de recursos orçamentários à Sedese, no período de 2008 a
2011, para que ela possa apoiar financeiramente as feiras Regionais
da Economia Popular Solidária no Estado.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$2.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 120/2007: (Juiz de Fora)
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Proponente: Maria Goretti Simões
Entidade: Rede de Empreendimentos Solidários de Juiz de Fora e

Região (Cáritas, Consea, Intecoop/Sedetec/UFJF, Movimento Negro
Unificado, Setorial do PT, Sindicato dos Metalúrgicos)

Aporte de recursos orçamentários à Sedese, no período de 2008 a
2011, para criação e manutenção das atividades do Fundo Estadual
da Economia Popular Solidária, previsto na Lei 15.028/04.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$40.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 121/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maria Goretti Simões
Entidade: Rede de Empreendimentos Solidários de Juiz de Fora e

Região (Cáritas, Consea, Intecoop/Sedetec/UFJF, Movimento Negro
Unificado, Setorial do PT, Sindicato dos Metalúrgicos)

Aporte de recursos orçamentários à Sedese, no período de 2008 a
2011, para que ela possa apoiar financeiramente a consolidação e
ampliação da Tenda de Minas Solidária, espaço público que se
encontra em processo de construção numa parceria entre Governo
Federal (UFJF/MDS, Prefeitura de Juiz de Fora, EMATER e
movimento de Economia Solidária de Juiz de Fora e Região).

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$400.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 122/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Gilsilene Maria Mendes
Entidade: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miradouro
Contratação e capacitação de educadores para atuar em escolas

rurais, adequando o ensino à realidade dos educandos, com vistas a
garantir a permanência do homem no campo.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
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 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 123/2007: (Frutal)
Proponente: Marcílio Marquesini Ferrari
Entidade: Fórum Regional da Economia Popular Solidária do

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Aporte de recursos orçamentários ao Fundo Estadual da Economia

Popular Solidária, previsto na Lei 15.028/04, e manutenção de suas
atividades no período de 2008 a 2011, a fim de que o governo de
Minas possa construir as políticas públicas de Economia Solidária no
Estado.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$40.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 124/2007: (Frutal)
Proponente: Marcílio Marquesini Ferrari
Entidade: Fórum Regional da Economia Popular Solidária do

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Aporte de recursos orçamentários à Sedese para que ela apóie

financeiramente as Feiras Regionais da Economia Popular Solidária
no Estado, de 2008 a 2011.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: R$2.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº125/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lúcia Maria da Silva
Entidade: Movimento Popular da Mulher
Incentivo à criação de cooperativas e associações de mulheres

produtoras.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 126/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Vieira
Entidade: Instituto Mineiro Pró-Cultura e Turismo (Icult)
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Criação do projeto Donas da Casa, de incentivo ao turismo, com
ações de treinamento e capacitação de mulheres donas de casa para
recepção e guia de turistas, fomento das culturas locais e divulgação
de programas de preservação ambiental.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 127/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Iazabel Vieira
Entidade: Instituto Mineiro Pró-Cultura e Turismo (Icult)
Criação de programa de qualificação específico para mulheres na

condição de chefes de família, observadas as demandas do mercado.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 128/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea/MG
Criação de um Programa Estruturador da Reforma Agrária e da

Agricultura Familiar, que apóie a execução da Reforma Agrária nas
terras do Estado ou devolutas e em terras com uso para monocultura
(chamada de reflorestamento) e que inclua a titulação das famílias
residentes em terra com autonomia do Estado, bem como o
fortalecimento da Agricultura Familiar.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento da Reforma Agrária.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 129/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Alexandre Braga
Entidade: Unegro
Regularização fundiária das terras das comunidades quilombolas.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento da Reforma Agrária.
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 130/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Mauro Alves de Souza
Entidade: Associação de Comunidade Quilombola/CRSANS -

Comunidade Quilombola de Santa Cruz
Agilização do processo de demarcação e titularização de terras nas

comunidades quilombolas, por meio do INCRA.
Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.
Programa: Desenvolvimento da Reforma Agrária.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 131/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Alexandre Braga
Entidade: Unegro
Criação do Programa de Eletrificação Rural para comunidades

quilombolas e negras.
Área de resultado: redução da pobreza e inclusão produtiva
Projeto estruturador: universalização do acesso à energia elétrica no

campo
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 132/2007: (Frutal)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: CRSAN - Triângulo
Ampliação da receita do Conselho Nacional de Segurança Alimentar

e Nutricional (Consea/MG), garantindo os recursos necessários para a
implementação da municipalização das políticas públicas de SANS.

Efetivar o Plano Estadual de SANS.
Programas Especiais
Programa: Seguraça Alimentar
Valor da Emenda: Recursos necessários - Consea-MG- 800mil/ano
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 133/2007: (Frutal)
Proponente: Josimar José Rocha
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Entidade: CRSAN - Triângulo
Efetivação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável.
Programas Especiais
Programa: Segurança Alimentar
Valor da Emenda: Recursos necessários - Consea-MG- 800mil/ano
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 134/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Regina H. C. Mendes
Entidade: Cedca/MG e Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente
Desmembramento da Ação 2074 - Operacionalização dos

Conselhos vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos -, criando-
se uma ação para cada um dos Conselhos ali mencionados e
definindo-se como finalidade, na ação correspondente à
operacionalização do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Cedca/MG), o desenvolvimento de ações que
possibilitem o bom funcionamento do Cedca, entre elas: elaboração e
execução dos planos de erradicação do trabalho infantil, de
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, do direito
à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, de
atendimento socioeducativo e de execução do plano de comunicação
do Cedca/MG, consolidando assim o diagnóstico estadual de atenção
aos direitos da criança e do adolescente.

Programas Especiais
Programa Apoio à Administração Pública (U.O. 1481 - Sedese)
Valor da Emenda: R$ 1.080.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 135/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Rosilene Cristina Rocha
Entidade: Cogens/Ceas
Aumento dos recursos, proporcionalmente ao número de regionais,

para a ação “manutenção, restruturação e ampliação das unidades
regionais”, alocada na Sedese, tendo em vista a previsão de aumento
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das diretorias de 19 para 24.
Programas Especiais
Programa: Apoio à Administração Pública (U.O. 1481 - Sedese)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 136/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Alexandre Braga
Entidade: Unegro
Inclusão, nos projetos estruturadores, de políticas afirmativas para

as populações indígenas, quilombolas, ciganas e negras.
Outras Propostas
Valor da Emenda:
 - À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 137/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Ildéia Otoni Ribeiro
Entidade: Movimento Angu e Folha
Implantação de um refeitório popular na Assembléia Legislativa de

Minas Gerais, para atender aos que participam de eventos na Casa e
aos que trabalham e circulam na região.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 138/2007: (Frutal)
Proponente: Antônio Francisco Bezerra
Entidade: Prefeitura
Pavimentação asfáltica urbana.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Programa: O Estado para os Cidadãos
Valor da Emenda: R$3.000.000,00 (três milhões de reais)
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 139/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rosângela Maria Bessone Ameijide
Revitalização do Parque Fernão Dias, com recuperação de todos os

seus equipamentos, dando ênfase à proteção das duas nascentes dos
rios existentes na Área, e criação de novas modalidades de atração,
como tirolesa, arvorismo, pesque-pague, viveiros de mudas,
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construção de restaurante popular.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 140/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Tullio Marques Lopes Filho
Entidade: Tropa Serrana - Operadora de Turismo Eqüestre
Reavaliação, no Projeto Estrada Real, da logomarca que vem sendo

difundida como sendo de propriedade da Fiemg (Instituto Estrada
Real), não obstante tratar-se de um projeto de lei (PL 13.173, de
janeiro de 1999), exclusivamente de direito público. A logomarca em
questão, embora “patenteada” no Inpi pela Fiemg, tem “vestígios” de
evolução provenientes da marca original da Turminas, feita pela artista
plástica Yara Tupinambá, então funcionária da casa.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 141/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Tullio Marques Lopes Filho
Entidade: Tropa Serrana - Operadora de Turismo Eqüestre
Implantação de uma modalidade de sinalização ao longo da Estrada

Real que atenda a segmentos cujo deslocamento e leitura tenham
peculariedades apropriadas (caminhante, ciclista e cavaleiro),
utilizando-se marcos em peças de eucalipto que, cortadas em lascas,
permitiriam escritas em pirógrafo. Essas informações deveriam ser
dadas em duas línguas (inglês e português), pontuando localizações
(GPS), informações (bioma), orientações e história local.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 142/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Tullio Marques Lopes Filho
Entidade: Tropa Serrana - Operadora de Turismo Eqüestre
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Implantação, nas faixas laterais das rodovias, de um trilho em que
se possa transitar a pé, a cavalo ou de bicicleta, sem que as pessoas
se vejam obrigadas a usar veículos motorizados.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 143/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria das Dores Pimentel Nogueira
Entidade: Secretaria de Estado de Cultura
Realização de ações integradas entre as Secretarias de Cultura e de

Turismo, incluindo no programa Destinos Turísticos Estratégicos
projetos voltados para as regiões Norte de Minas e Jequitinhonha,
Áreas prioritárias de atuação do governo de Estado.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 144/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Heloísa Vidigal
Entidade: CDL BH
Criação de um projeto de fomento aos pólos de negócios em Belo

Horizonte (como os de moda no Barro Preto e no Prado), para
capitalizar o turista que vem à cidade, transformando-o em comprador.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 145/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Heloísa Vidigal
Entidade: CDL BH
Estruturação do entorno do Circuito Cultural da Praça da Liberdade,

principalmente a região da Savassi, para atender aos setores de
comércio, serviços e rede hoteleira, dentro de uma concepção da Área
como destino turístico.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
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Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 146/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Heloísa Vidigal
Entidade: CDL BH
Divulgação, na Casa de Minas, dos pólos de moda de Belo

Horizonte, como os do Barro Preto e do Prado, para transformá-los
em atração turística.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 147/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Sebastião Ribeiro de Souza
Entidade: Associação de Moradores, Conselho Municipal de Saúde
Recuperação e despoluição do Rio Paraibuna.
Área de Resultado: Qualidade Ambiental.
Projeto Estruturador: Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos

em Bacias Hidrográficas.
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 148/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Flávio Couto e Silva de Oliveira
Entidade: Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa

Deficiente
Incentivo à adoção de práticas e meios de acessibilidade para

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos principais
equipamentos (hotéis, pousadas, bares, restaurantes e afins) em
todos os circuitos turísticos do Estado.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 149/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Flávio Couto e Silva de Oliveira
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Entidade: Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente

Implantação de programa específico para treinamento de pessoal
receptivo turístico, para atendimento às pessoas com deficiência e aos
idosos.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 150/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Flávio Couto e Silva de Oliveira
Entidade: Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa

Deficiente
Incentivo a programas de geração de emprego e renda para

pessoas com deficiência em torno das cadeias de valor que envolvem
o turismo.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Destinos Turísticos Estratégicos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 151/2007: (Belo Horizonte)

Aglutinar com a 4
Proponente: Andréa Lanna Mendes Novais
Entidade: Crea-MG
Criação de uma rubrica orçamentária para o Fundo Metropolitano,

com o objetivo de dar suporte à implantação do Plano Diretor da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: RMBH
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 152/2007: (Belo Horizonte)

Requerimento
Proponente: Gilberto dos Santos
Entidade: Sindágua MG
Duplicação dos 14 quilômetros da rodovia que liga Justinópolis a
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Ribeirão das Neves.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: RMBH
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 153/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Gustavo Bartolozzi de Morais
Entidade: Companhia Candongas e Movimento Teatro de Grupo de

MG
Cessão de espaços públicos ociosos, na Região Metropolitana de

Belo Horizonte, entregues em condições mínimas de uso, para
núcleos artísticos e culturais com caráter de trabalho continuado
(grupos de teatro, dança, famílias de circo, ternos de congado, folias
de reis, etc), a serem utilizados para o citado fim.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: RMBH.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 154/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Francisco Eduardo Ferreira
Entidade: Associação de Moradores e Amigos do Bairro Jardim das

Alfineiras
Adoção de providências para proibir a descarga de produtos tóxicos

no Córrego Santa Cruz, que desagua no rio Paraibuna.
Área de Resultado: Qualidade Ambiental.
Projeto Estruturador: Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos

em Bacias Hidrográficas.
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 155/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Flávio Couto e Silva de Oliveira
Entidade: Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa

Deficiente
Viabilização do transporte coletivo com frota adaptada para uso de

pessoas portadoras de deficiência física e com mobilidade reduzida,
respeitando-se a gratuidade (passe intermunicipal), já estabelecida em
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legislação própria.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: RMBH.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 156/2007: (Belo Horizonte)
Emenda (Programas de Incentivo)
Proponente: Flávio Couto e Silva de Oliveira
Entidade: Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente
Incentivo a obras de planejamento urbano que levem em
consideração os aspectos de acessibilidade e do desenho universal.
Área de Resultado: Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: RMBH.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 157/2007: (Belo Horizonte)
Nome do proponente: Maria do Carmo Fonte Boa Souza
Entidade: Associação dos Servidores do Sistema Estadual de Meio

Ambiente (Assema)
Implantação de trem-bala (em vez de metrô) para o percurso do

centro de Belo Horizonte até Confins, tendo em vista o aumento de
exportação e a construção de centro administrativo na região.

Ação: 1122 Linha Verde
Área de Resultado: Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa: 047 - RMBH
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 158/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Vieira
Entidade: Instituto Mineiro Pró-Cultura e Turismo - Icult
Criação de centro de desenvolvimento integrado da Região

Metropolitana de Belo Horizonte.
Rede de Cidades e Serviços.
Programa:RMBH
Valor da Emenda: R$
- à Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 159/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Vicente de Paulo Costa
Entidade: Movimento de Mulheres de Ipatinga
Implantação de uma Central de Abastecimento para produtos

hortifrutigranjeiros na cidade de Ipatinga, com o objetivo de consolidar
o sistema de abastecimento e distribuição desses produtos na Região
Metropolitana do Vale do Aço e colar metropolitano.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto Estruturador: Minas Avança.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 160/2007: (Araçuaí)
Proponente: Floriza de Oliveira Gomes
Entidade: Associação Comunitária São João Batista Tesouras do

Meio
Repasse de verbas para a Associação, por meio dos programas de

saúde, educação, moradia, alimentação, Bolsa Família, abastecimento
de água, pequenas barragens, etc.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços.
Projeto estruturador: minas avança
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 161/2007: (Araçuaí)
Proponente: Luzia Pereira dos Santos
Entidade: Conselho Tutelar
Calçamento e construção de rede de esgoto nos bairros Bela Vista

de Baixo e Sagrado Coração de Jesus (Pipoca), em Araçuaí.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Minas Avança
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 162/2007: (Araçuaí)
Proponente 1: Ildeu Farias da Silva
Entidade: Câmara dos Vereadores
Proponente 2: Maria Emília Luiz Farias
Entidade:
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Melhoramento da rodovia que liga Araçuaí a Caraí, com extensão de
72 quilômetros.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Pró-Acesso
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 163/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria das Dores Pimentel Nogueira
Entidade: Secretaria de Estado de Cultura
Asfaltamento do trecho, de cerca de 60 quilômetros, entre os

municípios de Minas Novas e Virgem da Lapa, passando pelos
municípios de Chapada do Norte e Berilo, no Vale do Jequitinhonha.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Pró-Acesso
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 164/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria das Dores Pimentel Nogueira
Entidade: Secretaria de Estado de Cultura
Melhoria do acesso a vários municípios da região do Jequitinhonha

que têm atrativos culturais, turísticos e ambientais, como Caraí, Ponto
dos Volantes, Santana do Araçuaí, Jenipapo de Minas e Itinga.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Pró Acesso
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 165/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pedro Amaral de A. Gama
Entidade: União da Juventude Socialista
Expansão do Programa Pró Acesso às vias de ligação entre o Vale

do Rio Doce e o Vale do Jequitinhonha.
Área de Resultado - Área de Resultado: Rede de Cidades e

Serviços
Programa: 035 - Pró-Acesso
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 166/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Vicente de Paulo Costa
Entidade: Movimento de Mulheres de Ipatinga
Pavimentação da MG-760, com a finalidade de ampliar o sistema

rodoviário da Região Metropolitana do Vale do Aço, fazendo sua
ligação à Zona da Mata, bem como a interligação das rodovias
federais BR-381 e BR-262.

Área de Resultado: Logistica de integração e Desenvolvimento
Programa: 216 - Programa de Pavimentação de Rodovias
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº167/2007: (Belo Horizonte)

Emenda (Implementação de equipamento cultural e ecológico na
Serra da Calçada)

Proponente: Marco Aurélio Costa
Entidade: Instituto de Estudos Pró-Cidadania
Previsão, no PPAG, de dotação orçamentária para implementação

de equipamento cultural na Serra da Calçada - seja um ecomuseu,
seja um geoparque da Unesco.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Circuitos Culturais de Minas Gerais
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 168/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Gustavo Bartolozzi de Morais
Entidade: Companhia Candongas e Movimento Teatro de Grupo de

MG
Realização de censos e diagnósticos culturais para mapear e

avaliar, continuamente, o impacto social e econômico da cultura.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Circuitos Culturais de Minas Gerais
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 169/2007: (Belo Horizonte)

Aglutinação com a 4 e Emenda (Adaptações nos prédios do Circuito
da Praça da Liberdade destinados a abrigar equipamentos culturais).
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Proponente: Flávio Couto e Silva de Oliveira
Entidade: Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa

Deficiente
Observação dos princípios e normas de acessibilidade e do desenho

universal nas reformas e adaptações dos prédios destinados a abrigar
os equipamentos culturais, no Circuito Cultural da Praça da Liberdade,
a partir da NBR 9050 da ABNT.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Circuitos Culturais de Minas Gerais
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 170/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Flávio Couto e Silva de Oliveira
Entidade: Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa

Deficiente
Observação de acessibilidade, incluindo sinalização própria, nos

trajetos (calçadas e vias públicas) do Circuito Cultural da Praça da
Liberdade, atendendo aos princípios de “rota acessível”.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Circuitos Culturais de Minas Gerais
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 171/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Flávio Couto e Silva de Oliveira
Entidade: Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa

Deficiente
Planejamento e implantação de acessibilidade física (remoção de

barreiras arquitetônicas) e de comunicação (sinalização própria),
treinamento de pessoal e formas alternativas de acesso aos museus e
bibliotecas por pessoas com deficiência visual. Implantação de acervo
acessível para leitores com deficiência visual (livros em braile,
audiolivros e livros em formato digital) em todas as bibliotecas
públicas estaduais.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Circuitos Culturais de Minas Gerais
Valor da Emenda:
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 172/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Alexandre Braga
Entidade: União de Negros pela Igualdade (Unegro)
Destinação de recursos para tombamento do patrimônio cultural

material e imaterial de origem negra no Estado de Minas Gerais.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Circuitos Culturais de Minas Gerais
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 173/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Alexandre Braga
Entidade: União de Negros pela Igualdade (Unegro)
Provimento de recursos para a construção da Casa de Cultura Afro-

Brasileira de Ouro Preto.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Projeto Estruturador: Circuitos Culturais de Minas Gerais
Valor da Emenda: R$ 200.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 174/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Comitê Cidadania e outras entidades
Entidade: diversas
Implantação, na Região Metropolitana do Vale do Aço, dos órgãos

de gestão metropolitana definidos na Constituição do Estado e nas
Leis Complementares 88 e 90, de 2006.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa: Governança Metropolitana
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 175/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Comitê Cidadania e outras entidades
Entidade: diversas
Criação, na Área de resultado ÁREA DE RESULTADO: REDE DE

CIDADES E SERVIÇOS, de projeto estruturador específico para a
Região Metropolitana do Vale do Aço, nos moldes do projeto da
RMBH.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
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Programa: Governança Metropolitana
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 176/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Comitê Cidadania e outras entidades
Entidade: diversas
Apoio técnico aos municípios da Região Metropolitana do Vale do

Aço, núcleo e colar, para elaboração de projetos de desenvolvimento
regional e urbano e para captação de recursos.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa: Governança Metropolitana
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 177/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Vicente de Paulo Costa
Entidade: Movimento de Mulheres de Ipatinga........
Elaboração e implementação do Plano de Regularização Fundiária

para os municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço, com a
finalidade de dotá-los de diagnósticos e estratégias de regularização
de imóveis habitados ou ocupados em desconformidade com a lei.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa: Governança Metropolitana
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 178/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Vicente de Paulo Costa
Entidade: Movimento de Mulheres de Ipatinga.
Implantação dos órgãos de gestão metropolitana no Vale do Aço,

conforme o arranjo institucional definido na Constituição do Estado.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa: Governança Metropolitana
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 179/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Vicente de Paulo Costa
Entidade: .Movimento de Mulheres de Ipatinga
Apoio técnico aos municípios da Região Metropolitana do Vale do

Aço para elaboração de projetos de desenvolvimento regional e
urbano e para captação de recursos, com a finalidade de colaborar
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para o desenvolvimento institucional desses municípios.
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa: Governança Metropolitana
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 180/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Vicente de Paulo Costa
Entidade: Movimento de Mulheres de Ipatinga
Elaboração do Plano de Governança Ambiental e Urbanística da

Região Metropolitana do Vale do Aço, voltado para o desenvolvimento
sustentável, a preservação de seus ativos ambientais e o adequado
controle do uso e ocupação do solo, integrando o planejamento e a
execução de ações, programas e projetos, públicos e privados.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa: Governança Metropolitana
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 181/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Vicente de Paulo Costa
Entidade: Movimento de Mulheres de Ipatinga
Implantação do Sistema Integrado de Regulação do Uso do Solo

(Sirus), com a finalidade de integrar em uma mesma base cartográfica
georreferenciada os quatro planos diretores dos municípios da Região
Metropolitana do Vale do Aço, o zoneamento ecológico-econômico e
as intervenções estaduais e federais de impacto no território
metropolitano.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa: Governança Metropolitana
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 182/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Vicente de Paulo Costa
Entidade: Movimento de Mulheres de Ipatinga
Elaboração do Plano Diretor da Região Metropolitana do Vale do

Aço, com a finalidade de subsidiar o arranjo institucional, diagnóstico e
propostas de intervenção com abrangência regional.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa: Governança Metropolitana
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 183/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Marco Aurélio Costa
Entidade: Instituto de Estudos Pró-Cidadania
Incorporação ao PPAG das propostas priorizadas e acordadas na

Conferência das Cidades, com destaque para as propostas 77, que
propõe ações de capacitação obrigatória de gestores eleitos, e 59,
relativa à facilitação, incentivo, implementação e fortalecimento para
colaboração entre municípios.

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Programa Minas Avança
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 184/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pedro Parizzi
Entidade: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
Interligação asfáltica do Vale do Rio Grande ao Vale do Rio

Paranaíba, em dois trechos: a) rodovia que liga a MG-255 à BR-364,
na altura de Itapagipe, Comendador Gomes e Campina Verde, com
extensão de 28 km; b) rodovia que liga Bastos a Ituiutaba, com
extensão de 46 km.

Área de Resultado: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$ 40.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 185/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pedro Parizzi
Entidade: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
Conclusão da pavimentação da MG-226, no trecho Canápolis-

Capinópolis, com extensão de 17 km.
Área de Resultado: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$ 8.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 186/2007: (Belo Horizonte)
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Proponente: Pedro Parizzi
Entidade: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
Implantação dos portos hidroviários de Água Vermelha, em Iturama,

e Chaveslândia, em Santa Vitória.
Área de Resultado: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$ 10.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 187/2007: (Frutal)
Proponente: Benice Nery Maia
Entidade: Prefeitura Municipal de Itapagipe
Conclusão do asfaltamento da rodovia que liga a cidade de

Capinópolis a Canápolis, numa extensão de 17km.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais)
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 188/2007: (Frutal)
Proponente: Benice Nery Maia
Entidade: Prefeitura Municipal de Itapagipe
Pavimentação de 28km de rodovia ligando a MG 255 à BR 364,

trecho Itapagipe - Campina Verde - Comendador Gomes-MG.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$10.000.000,00 (dez milhões de reais)
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 189/2007: (Frutal)
Proponente: Jociane Ferreira de Andrade
Entidade: Câmara Municipal de Itapagipe
Construção de uma estrada que ligue Itapagipe à BR 364 em torno

de 28Km.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da
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Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$10.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 190/2007: (Frutal)
Proponente: Nair Ferreira de Faria Araújo
Entidade: Câmara Municipal de Itapagipe
Ligação asfáltica da MG-255 ao Porto Dávila (Rio Grande), numa

extensão de 12 km.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil

reais)
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 191/2007: (Frutal)
Proponente: Alcindo Garcia Leonel
Entidade: Câmara Municipal Itapagipe
Pavimentação asfáltica da via de acesso MG-255 à Vila Coqueiros,

em Itapagipe - 05Km.
Área de Resultados: Logistica de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$1.500.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 192/2007: (Frutal)
Proponente: Frontino Esio Santana
Entidade: Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
Implantação dos portos hidroviários de Água vermelha em Iturama e

Chaveslândia em Santa Vitória.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 193/2007: (Frutal)
Proponente: Sérgio Paulo Campos
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Entidade: Prefeitura Municipal de Fronteira
Asfaltamento da rodovia que liga Ituiutaba a Bastos numa extensão

de 54Km.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 194/2007: (Frutal)
Proponente: Antônio Francisco Bezerra
Entidade: Prefeitura
Construção de anel viário no entorno do Município de Limeira do

Oeste.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda: R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 195/2007: (Frutal)
Proponente: João Wagner Ribeiro
Entidade: Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional

Sustentável de Uberaba-MG
Duplicação da rodovia MG-190 (ligação 798) de Uberaba até Nova

Ponte e ligação do anel de Uberaba da MG-190 à MG-050)
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 196/2007: (Frutal)
Proponentes: Lausamar Humberto Alves e outros
Pavimentação asfáltica da estrada que liga Frutal a Pirajuba.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda:
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 197/2007: (Frutal)
Proponentes: Lausamar Humberto Alves e outros
Pavimentação asfáltica da estrada que liga a BR 153 ao povoado da

Água Santa
Valor da Emenda:
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 198/2007: (Frutal)
Proponente: João Wagner Ribeiro
Entidade: Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional

Sustentável de Uberaba-MG
Duplicação da rodovia MG-190 (ligação 798) de Uberaba até Nova

Ponte e ligação do anel de Uberaba da MG-190 - MG-050)
Área de Resultados: lLgística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 199/2007: (Frutal)
Proponente: Edson Celes Barreto
Entidade: Associação dos Moradores do Jardim Triângulo
Duplicação da rodovia MG-190 e ligação 798 de Uberaba a Nova

Ponte.
Valor da Emenda:
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Projeto Estruturador: Potencialização da Infra-Estrutura Logística da

Fronteira Agroindustrial
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 200/2007: (Araçuaí)
Proponente: Maria das Dores Soares Silva
Entidade: Associação Comunitária Rural de Neves
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Recuperação urgente da via principal, de três quilômetros, para
beneficiar a população de Neves e das comunidades vizinhas.

Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa - Promg Pleno
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 201/2007: (Araçuaí)
Proponente: Alaildo José Gomes Régis
Entidade: Associação Comunitária São Francisco de Assis Barreiro
Cascalhamento das vias de acesso à escola nucleada que serve às

comunidades vizinhas de José Gonçalves.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa - Promg Pleno
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 202/2007: (Araçuaí)
Proponente: Elbe Teixeira Jardim
Entidade: Associação Comunitária São Francisco de Assis
Melhoria das estradas de acesso à comunidade do Barreiro, no

município de Araçuaí.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa - Promg Pleno
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 203/2007: (Araçuaí)
Proponente: Maria Joaquina de Oliveira Souza
Entidade: Associação dos Moradores de Córrego da Velha - Baixo

Araçuaí
Melhoria da estrada de acesso à Lagoa dos Patos e Córrego da

Velha.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa: Promg Pleno - Programa de Recuperação e Manutenção

Rodoviária do Estado de Minas Gerais
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 204/2007: (Frutal)
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Proponentes: Celso Almeida de Carvalho e demais professores,
funcionários e alunos

Entidade: Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg)/Campus
Frutal Construção de uma avenida pavimentada, ligando o campus
MG-255, numa distância de aproximadamente 500m.

Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa: Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 205/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Luciano Braga de Souza
Entidade: Prefeitura Municipal de Barbacena
Celebração de convênio com o governo do Estado para recuperação

da malha viária rural, para facilitar o escoamento da produção
agrícola.

Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa: Caminhos de Minas
Valor da Emenda: R$ 1.500.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 206/2007: (Araçuaí)
Proponente: Ubirazy de Almeida Sá
Entidade: Associação Comunitária de Machado
Encascalhamento da estrada vicinal que liga Machado a Araçuaí,

com 18 quilômetros.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa: Caminhos de Minas
Valor da Emenda: R$ 60.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 207/2007: (Frutal)
Proponentes: Celso Almeida de Carvalho e demais professores,

funcionários e alunos
Entidade: Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg)/Campus

Frutal Construção de uma avenida pavimentada, ligando o campus ao
Anel Viário, que dá acesso ao aeroporto local, numa distância de
aproximadamente 3.000m.

Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
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Programa: Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 208/2007: (Araçuaí)
Proponente: Antônio Nascimento Mendes Rodrigues
Entidade: Associação Comercial de Calhauzinho P. da Goiaba
Melhoramento das estradas nas comunidades rurais, para atender

principalmente ao transporte escolar.
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa: Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 209/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Luciano Braga de Souza
Entidade: Prefeitura Municipal de Barbacena
Investimento e valor agregado da produção - celebração de

convênio com o Governo do Estado para recuperação de vias
urbanas, objetivando a acessibilidade ao município.

Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa: Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Valor da Emenda: R$ 2.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 210/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Joaquim Tadeu da Fonseca
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ibitipoca
Ligação asfáltica entre o município de Santa Rita do Ibitipoca e a

rodovia MG-135 (Antônio Carlos - Bias Fortes).
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa: Programa de Pavimentação de Rodovias
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 211/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Joaquim Tadeu da Fonseca
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ibitipoca
Complementação do asfaltamento da rodovia MG-338 no trecho que

liga Ibertioga a Piedade do Rio Grande.
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Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa: Programa de Pavimentação de Rodovias
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 212/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Associação Comercial e Industrial de Montes Claros.
Entidade: Associação Comercial e Industrial de Montes Claros.
Construção (através do Indi) de câmara frigorífica para

armazenamento de estoque de insulina, a ser exportada via aeroporto
de Confins.

Ação 1201 CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE
AEROPORTOS

Área de Resultado: Logística de Integração e Desenvolvimento
Programa: 152 - Programa Aero Portuário de Minas Gerais - Proaero
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 213/2007: (Frutal)
Proponente: Welson Geraldo de Queiroz
Entidade:
Pagamento de indenização aos proprietários das Áreas ocupadas

pela rodovia MG 255, que liga Frutal a Ituioma; independentemente de
terem movido ação na Justiça contra o Estado de MG

PROGRAMAS ESPECIAIS
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 214/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Alice da Silva
Entidade: Frente de Defesa do Direitos da Criança e do Adolescente

de Minas Gerais
Discriminação dos municípios a serem contemplados pelas ações,

observando a necessidade de atingir o interior do Estado.
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Centro de Referência Jovem-Minas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 215/2007: (Belo Horizonte)
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Proponente: Daniel Andrade Resende Maia
Entidade: OAB Jovem - 82ª Subseção - Betim/MG
Inclusão, nas escolas de Minas Gerais, do Programa Caravana da

Cidadania, que tem como objetivo levar às escolas serviços como:
confecção de documentos de identificação (carteira de identidade),
carteira de trabalho, inclusão dos jovens nos programas sociais
existentes no Estado, cadastramento de CPF, etc.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Centro de Referência Jovem-Minas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 216/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Míriam Ester Soares
Entidade: Comissão de Produção Orgânica de Minas Gerais
Acréscimo da expressão “inclusive com foco em sistemas de

produção sustentável de base agroecológica, como a agricultura
sustentável”, após a expressão “e ÁREA DE RESULTADO:
PROTAGONISMO JUVENIL”.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Poupança Jovem
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 217/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Tânia Nunes Pugedo
Entidade: Frente de Defesa da Criança e Adolescente/Rede

Colaborativa Sabará
Elevação dos valores das metas financeiras da Ação 1051 -

Realização de Atividades Complementares para os Exercícios de
2009 a 2011, proporcionalmente às metas físicas.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Poupança Jovem
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 218/2007: (Belo

Horizonte)
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Proponente: Dinéia Domingues
Entidade: Fórum Mineiro de Educação Infantil
Acréscimo da expressão “Estabelecimento de Parcerias para a”

antes da expressão “Realização das Atividades Complementares”,
nome da Ação 1051.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Poupança Jovem
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 219/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Magda Campbell e João Marques
Entidade: Associação de Professores Públicos de Minas Gerais
Recuperação e adaptação das instalações físicas das antigas

escolas polivalentes, para oferta de cursos técnicos aos quais se
refere o programa Ensino Médio Profissionalizante.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Pró Médio - Melhoria da Qualidade e Eficiência

do Ensino Médio
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 220/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente 1: Leni Maria Rabelo
Entidade: Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais
Proponente 2: Ana Maria Ribeiro Guimarães
Entidade: Circo de Todo Mundo
Mudança da ação “Merenda no Ensino Médio Noturno” para

“Merenda no Ensino Médio Diurno e Noturno”.
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Pró Médio - Melhoria da Qualidade e Eficiência

do Ensino Médio
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 221/2007: (Belo

Horizonte)
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Proponente: Rosângela Gomes da Silva
Entidade: Consultora Autônoma
Fusão dos Programas “Poupança Jovem” e “Pró-Médio”, de forma a

permanecer apenas o “Pró-Médio”, com o acréscimo dos valores.
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Pró Médio - Melhoria da Qualidade e Eficiência

do Ensino Médio
Valor da Emenda: R$ 220.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 222/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Entidade: Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Melhoria dos indicadores de eficiência do ensino médio, ampliando a

taxa de conclusão e reduzindo as taxas de repetência e evasão,
assegurando a todos os alunos, inclusive aqueles matriculados no
lensino médio diurno, o fornecimento de merenda escolar, e aos
alunos encaminhados para escolas distantes de sua residência, o
transporte escolar gratuito.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Pró Médio - Melhoria da Qualidade e Eficiência

do Ensino Médio
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 223/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Entidade: Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Melhoria dos indicadores de eficiência do ensino médio, ampliando a

taxa de conclusão e reduzindo as taxas de repetência e evasão,
assegurando a todos os alunos, inclusive aqueles matriculados no
ensino médio diurno, o fornecimento de merenda escolar, e aos
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alunos encaminhados para escolas distantes de sua residência, o
transporte escolar gratuito.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Pró Médio - Melhoria da Qualidade e Eficiência

do Esnino Médio
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 224/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de

Belo Horizonte
Entidade: 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Atendimento para alunos do ensino médio no horário diurno,

evitando que essa parcela da população, em sua grande maioria na
faixa etária compreendida entre 15 e 17 anos, seja exposta a riscos
ocasionados pela violência urbana, que tem maior ocorrência no
horário noturno.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Pró Médio - Melhoria da Qualidade e Eficiência

do Ensino Médio
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação de Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 225/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de

Belo Horizonte
Entidade: 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Atualização, diversificação e enriquecimento dos planos curriculares

das escolas do ensino médio, implantando o 3º ano integrado a fim de
propiciar ao aluno matriculado na escola pública melhores condições
para ingressar no ensino superior.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Pró Médio - Melhoria da Qualidade e Eficiência

do Ensino Médio
Valor da Emenda: R$
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 226/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Analucia Guimarães Couto
Entidade: Consea-MG
Extensão da merenda escolar ao ensino médio para o período

diurno, adquirindo-se os alimentos básicos da produção da agricultura
familiar.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Pró Médio - Melhoria da Qualidade e Eficiência

do Ensino Médio
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 227/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Ana Maria Corrêa Conegundes
Entidade: Cress
Criação, no Programa Poupança Jovem, da ação Acompanhamento

Social nas Escolas Públicas, para articular o Programa com as
escolas e a comunidade através de ações de acompanhamento
sociofamiliar e educacional e atividades que desenvolvam o
protagonismo juvenil no interior das escolas de ensino médio.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Programa: Poupança Jovem
Valor da Emenda: R$ 15.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 228/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Míriam Ester Soares
Entidade: Comissão de Produção Orgânica de Minas Gerais
Acréscimo, no texto do objetivo do programa, da expressão

“inclusive em sistemas de produção sustentável de base
agroecológica, como a agricultura orgânica”, após o termo “de nível
técnico”.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Ensino Médio Profissionalizante
Valor da Emenda:
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 229/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Analúcia Guimarães Couto
Entidade: Consea-MG
Distribuição dos livros didáticos do ensino médio para todas as

bibliotecas públicas municipais.
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Programa: 037 - Promédio - Melhoria da Qualidade e Eficiência do

Ensino Médio
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 230/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Dôra Cardoso
Entidade: Puc - Minas - Parlamento Jovem
Ampliação da faixa etária do público-alvo dos programas de

educação profissional mantidos pelo Estado, para atender a jovens de
18 a 29 anos.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Ensino Médio Profissionalizante
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 231/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pedro Amaral de A. Gama
Entidade: União da Juventude Socialista
Construção de universidades públicas e escolas técnicas na região

do Rio Doce, prioritariamente.
Área de Resultado - Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Programa: 018 - Ensino Médio Profissionalizante
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 232/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Miriam Maria Ramalho
Entidade: E. E. Sebastião Patrus de Sousa
Estabelecimento de parcerias com empresas, com vistas à inserção

de alunos egressos de cursos profissionalizantes no mercado do
trabalho.
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Valor da Emenda:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Ensino Médio Profissionalizante
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 233/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Rolf Pery Cury Benda
Entidade: Rotary Club Juiz de Fora - Sul
Implantação de ensino médio profissionalizante e criação de projeto

de incentivo fiscal, para as empresas contribuintes do Estado
admitirem alunos e ex-alunos desses cursos, nas modalidades
estagiário e/ou aprendiz, especialmente nas respectivas Áreas de
ação desses cursos.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Ensino Médio Profissionalizante
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 234/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Nelson Flávio Firmino
Entidade: Consultoria Jurídica - PPP-MG
Ampliação e estruturação da rede estadual de ensino, com

implementos nos de recursos específicos a fim de que evite a evasão
escolar. Criar incentivos para rede escolar de ensino estadual para
que os alunos concluam os cursos que iniciaram, paralelamente à
cursos profissionalizantes oferecidos pelo Estado, através de
Parcerias Público Privada - PPP, mediante estudo prévio.

Valor da Emenda:
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Ensino Médio Profissionalizante
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 235/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Herminda Augusta Ferreira Ribeiro
Entidade: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos
Melhoria da qualidade e eficiência do ensino médio, elevando-se a

taxa de aluno com conclusão do ensino médio.
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Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 236/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Marcos Vinícius Dias Nunes
Entidade: Consea/Fetaemg
Disponibilização de materiais esportivos e construção de locais onde

se possa praticar esportes nas comunidades rurais.
Valor da Emenda: R$ 1.000.000,00
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 237/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Wilson Vespasiano Júnior
Entidade: Federação de Esporte Estudantis de Minas Gerais
Oferta de transporte dos alunos das escolas públicas estaduais para

participação em todas as etapas dos Jogos Escolares de Minas
Gerais (Jemg): microrregional, regional e estadual.

Valor da Emenda: R$ 500.000,00
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 238/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luciane Sepúlveda Viana
Entidade: Federação Mineira de Xadrez
Ensino e prática do esporte xadrez nas escolas públicas.
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda: R$ 300.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 239/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Paulo Sérgio de Oliveira
Entidade: Associação Mineira das Federações Esportivas
Criação da ação “Festival Esportivo de Minas Gerais”, oferecendo

práticas esportivas voltadas para o lazer, por meio de equipamentos
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específicos para utilização em espaços públicos, tais como ruas e
praças públicas.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda: R$ 200.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 240/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Edir Domingos de Oliveira
Entidade: Federação Mineira de Tênis de Mesa
Disseminação do esporte tênis de mesa nas escolas e nas praças

públicas, visando ao lazer e entretenimento de alunos e de outros
segmentos da população (adultos, pessoas da terceira idade e
pessoas com deficiência).

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda: R$ 153.802,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 241/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Geraldo Ediberto Fernandes
Entidade: Federação dos Clubes de Minas Gerais
Criação do programa Sempre Jovem, com o objetivo de oferecer

atividades físicas, culturais e esportivas à população idosa, com
atendimento da Região Central na primeira fase.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda: R$ 2.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 242/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Fernando Antônio Sander
Entidade: Senagic/MG
Criação do programa Sempre Jovem, com o objetivo de oferecer à

população idosa atendimento nas academias.
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda: R$ 2.250.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 243/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Fernando Antônio Sander
Entidade: Senagic/MG
Criação da ação “Academia na Escola”, para possibilitar, por meio

de convênios, o acesso dos alunos da rede pública escolar às
academias próximas das escolas ou de suas residências.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 244/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Analucia Guimarães Couto
Entidade: Consea-MG
Extensão da merenda do ensino médio para o período diurno,

adquirindo-se os alimentos básicos da produção da agricultura
familiar.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Escola-Família Agrícola
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 245/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Sérgio Luiz dos Santos
Entidade: Senagic/MG
Oferecimento aos alunos da rede pública estadual de atividades

físicas e esportivas em academias próximas a sua escola.
Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda: R$ 22.000.000,00/ano
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 246/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lácio César Gomes da Silva
Entidade: Conselho Regional de Educação Física
Criação de Centros de Referência do Esporte em todas as

macrorregiões do Estado, para dar suporte técnico aos projetos de
formação esportiva.

Área de RESULTADO: PROTAGONISMO JUVENIL
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PROJETO ESTRUTURADOR: MINAS OLÍMPICA
Valor da Emenda: R$ 3.000.000,00
- À Comissão Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 247/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Dalton Ribeiro de Carvalho
Entidade: Conselho das Instituições de Ensino Superior de

Educação Física
Priorização, nos programas e ações de esporte e juventude, da

qualidade de vida e longevidade, com responsabilidade, qualidade e
competência profissional.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 248/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lácio César Gomes da Silva
Entidade: Conselho Regional de Educação Física
Equipamento das federações esportivas para que, juntamente com

os órgãos de governo, promovam o desenvolvimento do esporte de
formação e de competição.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda: R$ 3.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 249/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Dalton Ribeiro de Carvalho
Entidade: Conselho das Instituições de Ensino Superior de

Educação Física
Promoção, na rede pública de ensino, da saúde preventiva, por meio

da oferta obrigatória da educação física, nos três níveis de ensino,
com competência e qualidade.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 250/2007: (Belo Horizonte)
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Proponente: Paulo Sérgio de Oliveira
Entidade: Associação Mineira das Federações Esportivas
Construção do Centro Olímpico de Formação Esportiva do Estado

de Minas Gerais, destinado ao ensino e treinamento de crianças,
adolescentes e jovens nas modalidades olímpicas e para-olímpicas,
atendendo-se ao disposto no Decreto nº 43.700/2003, que estabelece
a destinação do terreno do Centro Educacional do Horto para esse
fim.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 251/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Guido Pereira da Silva
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
Investimento em esporte nas escolas municipais.
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 252/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Antônio Gomes
Entidade: PC do B de Turmalina
Construção de um Centro Olímpico no Vale do Jequitinhonha,

visando ao desenvolvimento do esporte, ao combate às drogas e à
evasão escolar.

Valor da Emenda:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 253/2007: (Araçuaí)
Proponente: Antônio Nascimento Mendes Rodrigues
Entidade: Associação Comercial de Calhauzinho P. da Goiaba
Construção de campos ou quadras de esportes nas comunidades

rurais.
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Valor da Emenda:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 254/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Elvira Cosendey
Entidade: Fórum de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao

Adolescente
Aplicação de recursos ordinários no Fundo para a Infância e a

Adolescência, com a finalidade de financiar iniciativas de atendimento
a crianças e adolescentes retiradas de situações exploração no
trabalho.

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Proposta do Programa - Gestão da Política da Criança e do

Adolescente
Valor da Emenda: R$ 150.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 255/2007: (Frutal)
Proponente: Deusmanda Ferreira de Oliveira
Entidade: Centro de Educação Infantil e de Formação Pequeninos

de Jesus
Maior acesso à cultura, esporte, lazer, aulas de dança, artesanato,

educação para o lar a crianças assistidas em centros de Educação
Infantil.

Valor da Emenda:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Programa - Gestão da Política da Criança e do Adolescente
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 256/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Claudinei dos Santos Lima
Entidade: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente

da Zona da Mata
Implantação, em regime de co-financiamento Estado e municípios,

de 100% dos Conselhos Tutelares em MG, equipando-os com
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estrutura adequada (veículo e motorista, telefone, fax e celular,
mobiliário, computador) e contratando equipe técnica especializada na
Área jurídico- social, com atenção especial aos municípios da Zona da
Mata.

Área de Resultado - Protagonismo Juvenil
Programa Associado 266 - Gestão da Política da Criança e do

Adolescente
Valor da Emenda: R$25.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 257/2007: (Araçuaí)
Proponente: Antônio Carlos Ferreira Gomes
Entidade: Quigem
Inclusão social de afrodescedentes e indígenas, dentro das

questões raciais, para beneficiar crianças, adolescentes e adultos, por
meio de projetos como: oficinas de cerâmica, madeira, tecelagem,
inclusão digital e palestras.

Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Programa: Gestão da Política da Criança e do Adolescente
Valor da Emenda: R$ 100.000,00:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 258/2007: (Araçuaí)
Proponente: Luzia Pereira dos Santos
Entidade: Conselho Tutelar
Desenvolvimento de políticas voltadas para a criança e o

adolescente, visando promover sua cidadania.
Valor da Emenda:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Programa: Gestão da Política da Criança e do Adolescente
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 259/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Élisson César Prieto
Entidade: Instituto República
Verificação das ações de complementação da formação do

jovem/estudante dos programas da Área ÁREA DE RESULTADO:
PROTAGONISMO JUVENIL (007, 033, 037, 018 e 027) em um novo
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programa, com remanejamento das ações de Atividades
Complementares (Poupança Jovem), Aprofundamento de Estudos
(Pró-Médio), Educação Profissional (PEP) e Minas Olímpica Nova
Geração (Minas Olímpica), em articulação com os programas federais
Pró Jovem e Segundo Tempo, denominado “Programa de Formação
Ampliada do Jovem” .

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil
Programa Novo
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 260/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Antônio Gomes
Entidade: PC do B de Turmalina
Construção de um Centro Olímpico no Vale do Jequitinhonha,

visando ao desenvolvimento do esporte, ao combate às drogas e à
evasão escolar.

Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 261/2007: (Araçuaí)
Proponente: Antônio Nascimento Mendes Rodrigues
Entidade: Associação Comercial de Calhauzinho P. da Goiaba
Construção de campos ou quadras de esportes nas comunidades

rurais.
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Projeto Estruturador: Minas Olímpica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 262/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Guido Pereira da Silva
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
Criação do emprego remunerado de aprendiz para jovens de 14 a

18 anos..
Valor da Emenda: R$
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
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Programa: Minas Jovem Protagonista
Outras Propostas:
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 263/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Gladson David S. Reis
Entidade: Grêmio da Escola Estadual Governador Milton Campos
Realização de seminário para discussão de políticas públicas de

transporte para atendimento à juventude e, em especial, aos
estudantes.

Valor da Emenda: R$30.234,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 264/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Guilherme Silva Pinto
Entidade: Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas

(Ames-BH)
Apoio à realização do 4º Congresso da Ames-BH.
Valor da Emenda: R$ 49.550,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 265/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas de Belo Horizonte e

Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes

Entidade: Várias entidades.
Implantação de seis divisões especializadas, a ser incluída como

finalidade, na unidade orçamentária 1511, Ação 4264 - Estruturação
da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente
(Dopcad e Polícia Civil).

Área  de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Prevenção Social da Criminalidade
Valor da Emenda: R$ 600.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 266/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Francisco Eustáquio Rabello
Entidade: Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de

MG (Adepolc)



928

Ampliação das regiões abrangidas pela Ação 4264 - Fica vivo -
Controle de Homicídios, constante no Programa 034 - Prevenção
Social da Criminalidade, com a inclusão das Delegacias de Orientação
e Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCADs) e das Delegacias
Especializadas em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCAs), e
modificação do texto da finalidade para: “Reduzir a incidência de
homicídios em Áreas de risco do Estado de Minas Gerais, por meio da
estruturação das Delegacias de Homicídios, das DOPCADs e das
DEPCAs”.

Área  de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Prevenção Social da Criminalidade
Valor da Emenda: R$1.420.000,00 (2008), R$1.200.000,00 (2009),

R$1.200.000,00 (2010), R$1.200.000,00 (2011).
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 267/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Comissão de Igualdade Racial - CMAS-BH
Suplementação de verbas orçamentárias, no programa

Protagonismo Juvenil, para ações de proteção aos jovens que
pretendem sair da influência e da tutela do tráfico e do crime
organizado, nos moldes do Programa de Proteção a Testemunhas,
em parceria com a Secretaria de Defesa Social.

Área  de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Prevenção Social da Criminalidade
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 268/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Glaucia Barros
Entidade: Fórum Enfrentamento Violência contra a Criança e

Adolescente, Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, Rede de Medidas Socioeducativas e
Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte

Aumento da meta física e financeira da Ação 4267 - “Proteção de
crianças e adolescentes ameaçados de morte” - e inclusão da
regionalização do programa em sua finalidade

Área  de Resultado: Defesa Social
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Projeto Estruturador: Prevenção Social da Criminalidade
Valor da Emenda: R$ 900.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 269/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
Entidade: Rede de Medidas Socioeducativas
Extensão da ação 4267 para o interior do Estado, e destinação de

recursos para a respectiva extensão da abrangência de cobertura.
Área  de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Prevenção Social da Criminalidade
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 270/2007: (Araçuaí)
Proponente: Luzia Pereira dos Santos
Entidade: Conselho de Segurança Comunitária de Araçuaí
Disponibilização de recursos para o Conselho de Segurança, para

realização de campanhas preventivas e projetos que visem ao
combate à violência em Araçuaí.

Valor da Emenda:
Área  de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos

de Defesa Social
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 271/2007: (Araçuaí)
Proponente: Luzia Pereira dos Santos
Entidade: Conselho Tutelar
Desenvolvimento de políticas de segurança pública e fortalecimento

do Conselho de Segurança, para promoção de campanhas
educativas.

Valor da Emenda::
Área de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos

de Defesa Social
Valor da Emenda::
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 272/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hilma Inês Alves
Entidade: Coordenadoria Especial de Promoção e Defesa da Mulher
Criação de presídios femininos e ampliação dos já existentes,

provendo-os de Área de visita íntima e de creches para os filhos das
presidiárias.

Área  de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Expansão e Modernização do Sistema

Prisional
Valor da Emenda::
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 273/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Prof. Afonso Eustáquio Santiago
Entidade: Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco
Capacitação de detentos, em parceria com o Sesi e o Senai, nas

especialidades marcenaria, serralheria, alfaiataria, mecânica de autos,
sapataria, construção civil (pedreiro), carpintaria, formando mão-de-
obra capaz de atender às necessidades desses serviços em órgãos
públicos estaduais (confecção e reforma de mobiliário, confecção de
portas, janelas, confecção de fardas e uniformes de servidores,
conserto de veículos, confecção de calçados para militares e
funcionários, construções de presídios, confecção de portas, janelas e
telhados em madeira, etc.).

Área  de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Expansão e Modernização do Sistema

Prisional
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 274/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Entidade: 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de BH
Construção de unidade prisional específica para o acolhimento de

detentas e seus filhos durante o período de
amamentação/maternagem. (Programa 020 - Expansão e
Modernização do sistema prisional. Ação 1188 - Construção de novas
unidades prisionais.)
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Área  de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Expansão e Modernização do Sistema

Prisional
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 275/2007: (Frutal)
Proponente: Antônio Nepomuceno Júnior
Entidade: Polícia Militar
Construção de unidade prisional para adultos.
Valor da Emenda: Sem previsão
Área  de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Expansão e Modernização do Sistema

Prisional
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 276/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso

e Exploração Sexual do Estado de Minas Gerais
Entidade: Várias entidades
Implantação de Postos de Perícia Integradas nas 43 regionais onde

eles ainda não foram implantados, priorizando-se as regionais a que
se vinculam os seguintes municípios: Araxá, Juiz de Fora, Teófilo
Otoni, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Montes Claros, Três Corações,
João Monlevade e Betim.

Área de Resultado: Defesa Social
Programa: Preservação da Ordem Pública, Exercício da Polícia

Judiciária e Investigação Criminal.
Valor da Emenda: R$43.000.000,00 (a ser deslocado do Programa

709 - Comunicação Social Ação 4680 - Divulgação das Ações
Governamentais por meio das Campanhas Publicitárias”.:

- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 277/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Tiago Fabiano de Souza
Entidade: Puc minas - Projeto Parlamento Jovem
Aumento, no Estado, do número de delegacias especializadas no
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atendimento à mulher.
Área  de Resultado: Defesa Social
Programa: Preservação da Ordem Pública, Exercício da Polícia

Judiciária e Investigação Criminal
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 278/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
Entidades:Rede de Medidas Socioeducativas
Modificação da Ação 1027, de acordo com que se segue: alterar o

texto do produto para: “unidade prisional e socioeducativa atendida”;
alterar a unidade de medida para: “unidadeprisional socioeducativa”;
acrescentar à meta física: “comarcas onde existem centros
socioeducativos e unidades de semiliberdade”; ampliar meta
financeira, considerando que o percentual de 50% dos recursos
alocados no Fundo Penitenciário Estadual seja destinado às medidas
socieducativas de internação e de semiliberdade.

Área de Resultado: Defesa Social
Programa: Programa de Apoio à Ampliação e Melhoria do Sistema

Prisional e Socioeducativo
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 279/2007: (Frutal)
Proponente: Frank Barroso
Entidade: Fórum de Políticas Urbanas do Triângulo Mineiro e Alto

Paranaíba
Criação de programa de segurança nas estradas do Triângulo

mineiro, que garanta a locomoção dos usuários do transporte coletivo
interestadual e intermunicipal com tranqüilidade e segurança.

Área de Resultados: Defesa Social
Programa Estruturador: Gestão Integrada de Ações e Informações

de Defesa Social
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 280/2007: (Frutal)
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Proponente: Job Carneiro de Oliveira
Entidade: Prefeitura Municipal de Itapagipe
Construção de unidades integradas de segurança pública, com sede

em Frutal.
Valor da Emenda:
Área de Resultados: Defesa Social
Programa Estruturador: Gestão Integrada de Ações e Informações

de Defesa Social
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 281/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Marilene Cruz
Entidade: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente, Fórum de Enfrentamento à Violência, Fórum de
Combate à Erradicação do Trabalho Infantil, Fórum Mineiro de
Educação Infantil, Rede de Medidas Socioeducativas, Pastoral do
Menor e Promotoria da Infância e da Juventude de Belo Horizonte

Divisão da Ação 4360 - “Atendimento aos adolescentes em conflito
com a lei em medidas com privação de liberdade” - em duas ações
distintas: “atendimento aos adolescentes em conflito com a lei em
medida socioeducativa de internação” e “atendimento aos
adolescentes em conflito com a lei em medida socioeducativa de
semiliberdade”, com as respectivas metas físicas e financeiras
desagregadas.

Área de Resultado: Defesa Social
PROJETO ESTRUTURADOR: ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 282/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
Entidade: Rede de Medidas Socioeducativas
Extensão da Ação 1369 - implementação do modelo de gestão por

resultados junto às unidades de medidas socioeducativas -, para o
interior do Estado, com alocação de recursos garantida.

Área de Resultado: Defesa Social
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Projeto Estruturador: Atendimento às Medidas Socioeducativas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 283/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
Entidade: Rede de Medidas Socioeducativas
Extensão da Ação 4358 a todas as regiões do Estado, com

ampliação do atendimento.
Área de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Atendimento às Medidas Socioeducativas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 284/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
Entidade: Rede de Medidas Socioeducativas
Extensão da Ação 4360 - manutenção das atividades de assistência

e/ou custódia de adolescentes em conflito com a lei em cumprimento
de medida socioeducativa de internação e de semiliberdade - para as
regiões do interior do Estado onde houver centros de internação e
unidades de semiliberdade.

Área de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Atendimento às Medidas Socioeducativas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 285/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
Entidade: Rede de Medidas Socioeducativas
Extensão da Ação 4362 - execução de programas de atendimento

em meio aberto - para as 12 (doze) mesorregiões do Estado,
conforme recomendado no artigo 38 da Resolução nº 17/2007 do
Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca),
com a respectiva previsão de recursos.

Área de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Atendimento às Medidas Socioeducativas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 286/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
Entidade: Rede de Medidas Socioeducativas
Desmembramento da Ação 1205, criando ação específica para a

construção das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) na capital
e no interior do Estado.

Área de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Atendimento às Medidas Socioeducativas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 287/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
Entidade: Rede de Medidas Socioeducativas
Ampliação da Ação 4363 - “Propiciar a modernização, o

aparelhamento e o fornecimento de atividades político-pedagógicas” -
a todos os centros socioeducativos já existentes, inclusive no interior
do Estado de Minas Gerais, com alocação de recursos em longo
prazo.

Área de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Atendimento às Medidas Socioeducativas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 288/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
Entidade: Rede de Medidas Socioeducativas
Extensão, para o público que reside no interior do Estado, da Ação

4368 - “atendimento de adolescentes e jovens egressos do
cumprimento de medidas socioeducativas, com vistas ao
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, à inserção na
vida escolar e à qualificação escolar profissional”.

Área de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Atendimento às Medidas Socioeducativas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 289/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rede de Medidas Socioeducativas
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Entidade: Rede de Medidas Socioeducativas
Alteração da descrição da Ação 1206, para aprimorar as estruturas

de todos os centros socioeducativos da região central e demais
regiões do interior do Estado, com ampliação de recursos, conforme
as diretrizes do Sinase, no que diz respeito à adequação do espaço
físico das unidades em consonância com o projeto político-
pedagógico.

Área de Resultado: Defesa Social
Projeto Estruturador: Atendimento às Medidas Socioeducativas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 290/2007: (Frutal)
Proponente: Antônio Nepomuceno Júnior
Entidade: Polícia Militar
Construção de unidade correcional para menores infratores.
Área de Resultados: Defesa Social
Projeto Estruturador: Atendimento às Medidas Socioeducativas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 291/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Isabela Nobre Souza
Entidade: PUC-Minas - Parlamento Jovem
Inclusão, no projeto, de ações de educação para a cidadania e

oficinas de arte e cultura, destinadas a alunos e pais de alunos.
Área de Resultado: Defesa Sociall
Projeto Estruturador: Escola Viva, Comunidade Ativa
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 292/2007: (Araçuaí)
Proponente: Hérica Herodites Mercêz
Entidade: Associação de Desenvolvimento Comunitário Alfredo

Graça
Implantação de um posto policial na comunidade de Alfredo Graça,

para r o índice de violência na região e localidades vizinhas.
Área de Resultados: Defesa Social
Programa: Polícia Ostensiva
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 293/2007: (Frutal)
Proponente: Antônio Nepomuceno Júnior
Entidade: Polícia Militar
Aumento de efetivo da Polícia Militar bem como da Polícia Civil, na

cidade de Frutal, para um combate mais efetivo à criminalidade e, em
especial, ao tráfico de drogas.

Área de Resultados: Defesa Social
Programa: Polícia Ostensiva
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 294/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maura Luiza de Oliveira Guedes
Entidade: Associação dos Moradores do Bairro Amazônia
Plantão em posto policial e patrulhamento 24 horas para inibir a

ação de bandidos, tanto nas escolas quanto nas ruas.
Área de Resultados: Defesa Social
Programa: Polícia Ostensiva
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 295/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Thiago Ivanoe de Mattos Bartels
Entidade: União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais (UEE)
Criação de programa de educação, prevenção e contenção ao uso

de álcool, tabaco e outras drogas, no trabalho, na escola e na família.
Área de Resultado: Defesa Social
Programa: Rede Complementar de Suporte Social de Atenção ao

Dependente Químico
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 296/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Joesso Alves Pereira
Entidade: Departamento Municipal de Educação
Designação da comarca de Itaobim, já criada.
Programas Especiais
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Programa: Apoio à Administração Pública (U.O. 1031 TJMG)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 297/2007: (Araçuaí)
Proponente: Marinalva Pereira Lopes
Entidade:
Criação e implantação da comarca, tendo em vista a dificuldade de

termos nossos direitos de cidadãos e cidadãs garantidos junto ao
Poder Judiciário.

Programas Especiais
Programa: Apoio à Administração Pública (U.O. 1031 TJMG)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 298/2007: (Araçuaí)
Proponente 1: Edgard Pereira dos Santos e Gilson Ferreira de

Amaral
Entidade: Câmara Municipal de Padre Paraíso
Proponente 2: Saulo Aparecido de Oliveira Pinto
Entidade: Prefeitura Municipal de Padre Paraíso
Instalação de comarca no município de Padre Paraíso.
Programas Especiais
Programa: Apoio à Administração Pública (U.O. 1031 TJMG)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 299/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso

e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Estado de Minas
Gerais

Entidade: Várias entidades.
Inclusão, no PPAG da Polícia Civil - programa 184 - Formação e

Capacitação de Policiais Civis - da seguinte ação: Ampliação do
efetivo da Polícia Civil, com a criação de cargos de carreira de
psicólogo e assistente social, para atuar nas delegacias
especializadas.

Programas Especiais
Programa: Apoio à Administração Publica (U.O. 1511 - POLÍCIA
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CIVIL)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 300/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Francisco Eustáquio Rabello
Entidade: Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de

MG (Adepolc)
Acréscimo, no PPAG da Polícia Civil (1511), no programa 701 -

Apoio à Administração Pública, de ação que viabilize reserva de
recursos para pagamento de gratificações, auxílios e outros pecúlios a
serem constituídos em lei ou já previstos em lei, mas ainda não
implementados.

Programas Especiais
Programa: Apoio à Administração Pública (U.O. 1511 - POLÍCIA

CIVIL)
Valor da Emenda: R$104.085.717,00 (2008), R$115.906.237,00

(2009), R$127.496.861,00 (2010), R$140.246.547,00 (2011).
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 301/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Francisco Eustáquio Rabello
Entidade: Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de

MG (Adepolc)
Ampliação das metas físicas e financeiras da ação 2417 -

Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, constante no
Programa 701 - Apoio à Administração Pública, aproximando-as de
um valor mais próximo da realidade a ser executada, pois devido à
previsão equivocada vem sendo reduzido a cada ano o seu quantum.

Programas Especiais
Programa: Apoio à Administração Pública (U.O. 1511 - POLÍCIA

CIVIL)
Valor da Emenda: R$520.428.585,00 (2008), R$579.531.187,00

(2009),
R$637.484.305,00 (2010), R$701.232.736,00 (2011).
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 302/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Tiago Fabiano de Souza
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Entidade: Puc minas - Projeto Parlamento Jovem
Criação, nas comarcas do Estado, dos Juizados Especiais da

Violência contra a Mulher.
Programas Especiais
Programa: Apoio à Administração Pública (U.O. 1021 - Tribunal de

Justiça)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 303/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Francisco Eustáquio Rabello
Entidade: Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de

MG (Adepolc)
Criação, no orçamento da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,

do Programa Obrigações Especiais (702), sob a responsabilidade da
Seplag, contendo a ação “Precatórios e Sentenças Judiciais” (7004),
com vistas ao pagamento de despesas com precatórios e sentenças
judiciais, conforme disposto na Constituição Federal.

Programas Especiais
Programa: Obrigações Especiais
Valor da Emenda: R$ 130.000,00 (2008), R$92.000,00 (2010)
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº304/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Beto Sartori
Entidade: Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de MG (Recivil)
Implantação do Projeto “Pai Mineiro é Legal”, a ser realizado pela

Corregedoria Geral de Justiça, Recivil e Secretaria de Estado de
Educação, com a finalidade de atender à demanda por
reconhecimento de paternidade no Estado.

Outras Propostas
Valor da Emenda: R$ 5.500.000,00 (exercícios de 2008 a 2011)
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 305/2007
Proponente: Guido Pereira da Silva
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
Criação do Serviço Militar para as mulheres.
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Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 306/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luiz Cláudio do Patrocínio
Entidade: Câmara Municipal de João Monlevade
Construção de Ceresp - Centro de Remanejamento de Presos na

região do Médio Piracicaba, e contratação de agentes penitenciários.
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 307/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Joesso Alves Pereira
Entidade: Departamento Municipal de Educação
Designação da comarca de Itaobim, já criada.
Valor da Emenda: Não especificada
Programas Especiais
Programa: Apoio à Administração Pública (U.O. 1031 TJMG)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 308/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luciana Azevedo Moreira
Entidade: Instituto Florestan Fernandes
Estruturação e qualificação da rede para produzir ações de

promoção e prevenção no combate à mortalidade materno-infantil,
garantindo a capacitação dos trabalhadores da rede e do Conselho
Municipal de Saúde. Fortalecimento da atuação dos comitês de
mortalidade materno-infantil no processo de investigação dos casos.
Capacitação dos agentes multiplicadores em cada microrregião do
município de Ouro Preto.

Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Viva Vida
Valor da Emenda: R$ 72.000,00.
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 309/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Wellington Rosário de Bessa
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Entidade: Conselho Municipal de Saúde - BH
Criação de quatro casas de parto e valorização do parto normal.
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Viva Vida
Valor da Emenda: R$ 2.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 310/2007: (Juiz de Fora)
Proponente 1: Edna Maria de Lima
Entidade: Líder Comunitária do B. Grama
Proponente 2: Teresinha de Jesus Ferreira
Entidade: Conferência Santo Antônio (Sociedade São Vicente de

Paula)
Garantia de que o parto seja feito pelo mesmo médico que

acompanhou a gestante durante a gravidez .
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Viva Vida
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 311/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maria das Graças Nascimento Souza
Entidade: GRS/ Ubá - SES
Destinação de recursos financeiros para a política de humanização,

como incentivo para implementação das ações.
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Viva Vida
Valor da Emenda:
 - À Comissão de Participação Popular..
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 312/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maria das Graças Nascimento Souza
Entidade: GRS/ Ubá - SES
Implantação de centros Viva Vida em um maior número de

microrregiões.
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Viva Vida
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 313/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luciana Azevedo Moreira
Entidade: Instituto Florestan Fernandes
Reestruturação da atenção primária de forma adequada às

necessidades epidemiológicas, demográficas e culturais do município
de Ouro Preto, reafirmando a eqüidade como princípio ético,
proporcionando melhor estruturação dos serviços, constituindo-se em
uma estratégia gerencial e organizacional de maior efetividade e
impacto sobre os problemas de saúde existentes na atenção primária,
fortalecendo o Programa Saúde da Família.

Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saúde em Casa
Valor da Emenda: R$ 208.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 314/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Marylane Mayra Domingues
Entidade: Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável
Incentivo a ações e recursos de segurança alimentar e nutricional,

fora do PSF, como apoio à atenção básica à saúde, observando as
diretrizes da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional
aprovada pelo Governo do Estado, e incentivo à estruturação (quanto
à alimentação de dados) do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (Sisvan), para o diagnóstico, monitoramento e intervenção
nutricional que visa mapear a situação dos riscos nutricionais.

Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saúde em Casa
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 315/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Anísia Sudário Daniel
Entidade: Conselho Regional de Educação Física
Melhoria da estrutura do PSF, com a contratação de profissionais da

Área de saúde, formando equipes multidisciplinares
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para atuarem, principalmente, na prevenção de danos à saúde da
população.

Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saúde em Casa
Valor da Emenda:
 - À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 316/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luzia Batista da Silva
Entidade: Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável
Inclusão, no PPAG, de recursos para incentivar a contratação de

equipe multidisciplinar, para agregação de valores, incluindo
fisioterapeuta (reabilitação e promoção da saúde), psicólogo
(promoção da saúde), nutricionista (acompanhamento em nutrizes,
crianças, diabéticos e hipertensos), odontólogo (promoção da saúde
bucal), etc.

Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saúde em Casa
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 317/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Glaucia Barros
Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Minas Gerais; Fórum de Enfrentamento à Violência
contra Crianças e Adolescentes; Fórum de Combate ao Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente; Rede de Medidas
Socioeducativas; Promotoria da Infância e Juventude de Belo
Horizonte.

Desagregação das ações dos programas Saúde em Casa e Viva
Vida que permitam identificar e controlar as alocações para atenção à
saúde mental de crianças e adolescentes e para atenção à saúde do
adolescente

Área de Resultados: Vida Saudável
Programa: Saúde em Casa
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 318/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Daniel Sales Pimenta
Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora
Implementação de fitoterapia no SUS, vinculando ao PSF. Criação

de cursos nas principais cidades como piloto, treinando os
profissionais (médicos, enfermagem, odontológicos, etc), formulação
de protocolos para prescrição, implantação de “farmácias vivas”,
produção de fitoterápicos e legislação estadual sobre o tema.

Área de Resultado: Vida Saudável
Programa: Farmácia de Minas
Valor da Emenda: R$3.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 319/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Jorge Ramos
Entidade: Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Aumento de aproximadamente 30% do incentivo do Programa

Saúde em Casa, por equipe.
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saúde em Casa
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 320/2007: (Araçuaí)
Proponente: Elbe Teixeira Jardim
Entidade: Associação Comunitária São Francisco de Assis
Implantação de posto de saúde na Comunidade do Barreiro, no

município de Araçuaí.
Área de Resultados: Vuda Saudável
Projeto Estruturador: Saúde em Casa
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 321/2007: (Frutal)
Proponente: Denise Borges Bandeira
Entidade: Lar para idosos “Maria do Carmo Dio Vez”
Destinação de recursos orçamentários para a construção do centro-

dia ou “Creche para o vovô”, dotada de equipe multiprofissional
(médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, etc.), para
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atendimento a idosos.
Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saúde em Casa
Valor da Emenda: R$300.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 322/2007
Proponente: Maria Izabel Vieira
Entidade: Instituto Mineiro Pró Cultura e Turismo
Ampliação da rede física de atendimento à saúde primária na região

metropolitana.
Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saúde em Casa
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 323/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Kátia Valéria dos Santos Silva
Entidade: Movimento Popular da Mulher (MPM)
Constituição dos objetivos do Sistema Único de Saúde, que

prevêem a formulação e a execução de políticas sociais e econômicas
com vistas à redução do risco de doenças e outros agravos, ao
acesso universal e eqüitativo às ações e serviços para a promoção,
proteção e recuperação da saúde.

Área de Resultados: Vida Saudável
Programa Saúde em Casa
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 324/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Wellington Rosário de Bessa
Entidade: Conselho Municipal de Saúde - BH
Construção de hospital-maternidade no Barreiro.
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda: R$ 3.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 325/2007: (Belo
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Horizonte)
Proponente: Wellington Rosário de Bessa
Entidade: Conselho Municipal Saúde - BH
Criação de um centro de ortopedia e fisioterapia no Hospital Júlia

Kubistschek (no Barreiro-BH), para atender a uma população superior
a 300 mil habitantes.

Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda: R$ 2.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 326/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maria das Graças Nascimento Souza
Entidade: GRS/ Ubá - SES
Implementação/implantação do serviço de urgência/emergência na

macro Sudeste envolvendo as microrregiões (municípios-pólo).
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:´
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 327/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Neide Aparecida de Araújo
Entidade: Associação de Pensionista do Estado de Minas Gerais

(Ipsemg)
Criação de um hospital central para Juiz de Fora e de um hospital

para atendimento a servidores públicos.
Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 328/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Terezinha de Jesus Ferreira
Entidade: São Vicente de Paulo de Viçosa
Estabelecimento de convênio entre o Hospital São João Batista, de

Viçosa, e o SUS, para prestação de atendimento oncológico.
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 329/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Jorge Ramos
Entidade: Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Criação de rede de Urgência e Emergência na Zona da Mata,

transformando o Hospital João Penido em Ref. Regional de Urgência
e Emergência, por meio de parceria entre União, Estado e Município.

Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 330/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Jorge Ramos
Entidade: Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Criação do Sistema Estadual de Transporte Sanitário (Sets) para

municípios, por meio de parceria da SES-MG com os municípios.
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 331/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Sônia Araújo ou Dimas Augusto Carvalho de Araújo
Entidade: UFJF - Hospital Universitário da UFJF
Construção de uma Unidade de Urgência e Emergência para

atendimento humanizado e de qualidade à macrorregião Sudeste de
Minas Gerais, adequando a oferta e a qualidade de cuidados
secundários e terciários em urgência e emergência de 100 leitos
(admissão, acolhimento, pronto atendimento, enfermarias, 60 leitos de
clínica, 60 leitos de cirurgia, 30 leitos de pediatria, 10 leitos de
isolamento, 5 salas de UTI infantil, 1 unidade de queimados, Áreas de
apoio), tendo como contrapartida a disponibililização, pelo Hospital
Universitário da UFJF de todo o seu centro diagnóstico (imagem,
endoscopia, laboratório de análises clínicas e hospital dia) e da
construção da Área física da unidade.

Área de Resultados: Vida Saudável
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Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 332/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Miguel Paiva da Silva
Entidade: Bairro Grama
Aumento das especialidades médicas atendidas pelo Hospital João

Batista, já que ele é referência regional.
Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 333/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Livia Néri Menezes de Oliveira
Entidade: Prefeitura Municipal de Rodeio/ GRS-Ubá
Estabelecimento de consórcios de pequenos municípios, com o

propósito de atingir a população exigida para a implantação de Centro
Especializado de Odontologia(CEO) dos municípios.

Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
 - À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 334/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Livia Néri Menezes de Oliveira
Entidade: Prefeitura Municipal de Rodeio/ GRS-Ubá
Implantação dos serviços de referência e contra-referência para

procedimento de média e alta complexidade em odontologia, visto que
municípios menores não dispõem desse serviço.

Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 335/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Eneida Bittar Rossini
Entidade: Instituto Oncológico Ltda
Retorno da coordenação e jurisdição dos procedimentos de alta
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complexidade para o controle do Estado.
Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 336/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Carlos Alberto Mendes
Entidade: Associação de Moradores do Bairro Benfica
Deslocamento da UBS da Policlínica de Benfica para outro no bairro,

para melhorar o atendimento de Urgência/Emergência.
Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 337/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Jorge Ramos
Entidade: CMS - Conselho Municipal de Saúde
Implantação de casas de apoio para usuários do SUS que

necessitam deslocar de seu município para tratamento fora do
domicílio e que não podem retornar no mesmo dia, e que não
demandam das tensões.

Ex: Hemodiálise e outros.
Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 338/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Carlos Alberto Mendes
Entidade: Associação de Moradores do Bairro Benfica
Regionalização da saúde viabilizar para outro local, no bairro que a

Policlínica de Benfica melhore o atendimento de
Urgência/Emergência.

Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 339/2007: (Frutal)
Proponente: Antônio Nepomuceno Júnior
Entidade: Polícia Militar
Construção de uma UTI médica fixa, em um dos hospitais

particulares ou públicos existentes em Frutal.
Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 340/2007: (Frutal)
Proponente: Maria José Lacerda da Mota
Entidade: Prof. Aposentada da Uemg
Melhoria de atendimento do IPSEMG em Frutal, e/ou construção de

um hospital.
Área de Resultados: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Regionalização da Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 341/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Roberto da V. Felippe
Entidade: CDL de Juiz de Fora
Formação de uma equipe, junto à Secretaria de Saúde, visando à

distribuição gratuita de medicamentos, para atender a população
carente.

Área de Resultado: Vida Saudável
Programa: Desenvolvimento, Produção e Distribuição de

Medicamentos e Imunobiológicos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 342/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Roberto da V. Felippe
Entidade: CDL de Juiz de Fora
Criação de uma Drogaria Popular estadual em Juiz de Fora.
Área de Resultado: Vida Saudável
Programa: Desenvolvimento, Produção e Distribuição de

Medicamentos e Imunobiológicos
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 343/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Teresinha de Jesus Ferreira
Entidade: Conferência Santo Antônio (Sociedade São Vicente de

Paula)
Treinamento para médicos e agentes de saúde no problema da

anemia falciforme.
Área de Resultados: Vida Saudável
Programa: Desenvolvimento de Educação em Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 344/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Alexandre Braga
Entidade: União de Negros pela Igualdade (Unegro)
Criação de programa de capacitação dos profissionais da saúde

para lidarem com a doença falcêmica e outras mais recorrentes na
população negra.

Área de Resultados: Vida Saudável
Programa: Desenvolvimento de Educação na Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 345/2007:
Proponente: Maria Izabel Vieira
Entidade: Instituto Mineiro Pró-Cultura e Turismo - ICULT
Criação de centro de desenvolvimento tecnológico em saúde no

Estado.
Área de Resultado: Vida Saudável
Programa: Pesquisa em Saúde Pública
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 346/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Clarice Fernandes da Silva
Entidade: ONG Clarosofia Núcleo Mundial (CNM)
Estabelecimento de parceria do Projeto Copanor com ONGs, para

realização de pesquisas, projetos e seminários.
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Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Vida no Vale - Copanor
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 347/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pedro Amaral de A. Gama
Entidade: União da Juventude Socialista
Inclusão do Vale do Rio Doce no quadro “Regiões”, nas ações 1341,

4665, 4666, 4667 e 4668.
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saneamento Básico: mais Saúde para todos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 348/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Jorge Ramos
Entidade: Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Construção, em parceria do Município com o Estado e a União, de

módulos sanitários, em alvenaria, com sanitário, pia e água: não
somente sanitário, pia, mas também: construção em alvenaria

Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saneamento Básico: mais Saúde para todos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 349/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Jorge Ramos
Entidade: Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Projeto Estruturante: Captação de águas pluviais e esgoto sanitário

doméstico e industrial (orgânico também) em separado.
Área de Resultado: Vida Saudável
Projeto Estruturador: Saneamento Básico: mais Saúde para todos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 350/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Alexandre Braga
Entidade:União de Negros pela Igualdade (Unegro)
Criar os Centros de Educação e Apoio para Hemoglobinopatias
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(Cehmobs) nas cidades-pólo de Minas Gerais ou nas unidades do
Hemominas.

Área de Resultados: Vida Saudável
Programa 187 Assistência Hemotológica e Hemoterápica
Valor da Emenda:
 - À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 351/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Ação Social Igreja Batista Salgado Filho
Detecção da anemia falciforme nos exames médicos anuais a serem

realizados nas escolas.
Área de Resultado: Vida Saudável
Programa: 201 - Produção de Serviços Laboratoriais
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 352/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Paulo Sérgio de Oliveira
Entidade: Associação Mineira das Federações Esportivas
Alteração da finalidade das metas físicas e financeiras da Ação

(especial) 4270 para: “ Apoiar [...] ou entidades de prática (clubes,
ligas) e de administração regional do desporto (Federações)”.

Área de Resultado: Vida Saudável
Programa: Incentivo ao Desporto
Valor da Emenda: R$ 4.720.600,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 353/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lácio César Gomes da Silva
Entidade: Conselho Regional de Educação Física
Extensão dos programas relacionados à atividade física às pessoas

idosas e com deficiência.
Área de Resultado: Vida Saudável
Programa: Incentivo ao Desporto
Valor da Emenda: R$ 500.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 354/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Ildéia Otoni Ribeiro
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Entidade: Movimento Angu e Folha
Fiscalização mais constante nos frigoríficos dos bairros de Belo

Horizonte , visando à educação dos profissionais no manuseio de
produtos, nos hábitos de higiene, no uso do uniforme, de modo a
prevenir problemas de saúde dos consumidores.

Programa Especial
Programa: Vigilância em Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 355/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Alexandre Braga
Entidade: União de Negros pela Igualdade (Unegro)
Criação de programa de assistência social e atenção à saúde

destinado a pessoas com doença falciforme.
Programas Especiais
Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 356/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Comissão de Igualdade Racial (CMAS-BH)
Aumento das parcelas da saúde percentuais para ações de

prevenção e tratamento da anemia falciforme e inclusão, no PAC
social, de ações afirmativas, reparações, cotas para
afrodescendentes, quilombolas, quilombos urbanos, indígenas e
adolescentes de risco.

Programas Especiais
Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 357/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maria das Graças Nascimento Souza
Entidade: GRS/ Ubá - SES
Implantação de política para os hospitais de pequeno porte.
Valor da Emenda:
Programas Especiais



956

Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 358/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Teresinha de Jesus Ferreira
Entidade: Conferência Santo Antônio (Sociedade São Vicente de

Paula)
Custeio, pelo SUS, do tratamento de miomas uterinos.
Programas Especiais
Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 359/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Elisângela da Silva Costa
Entidade: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos
Apoio aos Hospitais Municipais, priorizando o município de Antônio

Carlos que vem atendendo com qualidade e respeito a cidadania aos
municípios e cidadãos regionais, apesar de sofrer muito com a
manutenção do mesmo.

Programas Especiais
Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 360/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Edna Maria de Lima
Entidade: Líder Comunitária do B. Grama
Mais agilidade na liberação das guias para cirurgias, que demoram

até dois anos para serem liberadas.
Programas Especiais
Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 361/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Comissão de Igualdade Racial (CMAS-BH)
Criação de verbas específicas para o tratamento da anemia
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falciforme, de forma transversal e intersetorial, já que a doença afeta a
criança, adolescentes e jovens na educação, geração de renda e
alimentação, segurança alimentar, moradia e saneamento básico,
zonas urbanas e rural e energia solar.

Programas Especiais
Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 362/2007 (Belo Horizonte)
Proponente: Glaucia Barros
Entidades: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Minas Gerais; Fórum de Enfrentamento à Violência
contra Crianças e Adolescentes; Fórum de Combate ao Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente; Rede de Medidas
Socioeducativas; Promotoria da Infância e Juventude de Belo
Horizonte.

Ampliação e regionalização da atenção a crianças e adolescentes
usuários de drogas (inclusive álcool), bem como educação para evitar
o uso de drogas.

Programas Especiais
Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda: R$ 12.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 363/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Flávio Magielo de Souza
Entidade: Associação Comunitária do Bairro Industrial
Instituição do programa de prevenção à epilepsia e assistência

integral às pessoas com epilepsia no Estado de Minas Gerais.
Programas Especiais
Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda: .
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 364/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Cintia Lucena
Entidade: Ministério Público - Promotoria de Justiça da Infância e

Juventude



958

Promoção de ações de saúde mental infanto-juvenil, deficiência
mental e autismo, bem como para tratamento, auxílio e orientação de
crianças e adolescentes que tenham o álcool e drogas como questão
central.

Programa Especial
Programa: Atenção à Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 365/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Jorge Ramos
Entidade: Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Fortalecimento do controle social no SUS, com melhoria da infra-

estrutura do Conselho de Saúde.
Programas Especiais
Programa: Gestão do Sistema Único de Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 366/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josely Ramos Pontes
Entidade: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Qualificação de lideranças locais vinculadas à saúde e estruturação

dos Conselhos Municipais de Saúde.
Programa Especial
Programa: Gestão do Sistema Único de Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 367/2007.: (Belo

Horizonte)
Proponente: Josely Ramos Pontes
Entidade: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Regulamentação do sistema estadual de auditoria do SUS e

ampliação do sistema de controle e avaliação.
Programas Especiais:
Programa: Gestão do Sistema Único de Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 368/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Francisco Eustáquio Rabello
Entidade: Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de

MG (Adepolc)
Criação, no PPAG da Polícia Civil (1511), no Programa 718 -

Assistência à Saúde do Policial Civil, da Ação “Assistência Médico-
Hospitalar aos Policiais Civis e seus Familiares”, a ser executada pela
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (1511), com a finalidade de
prestar assistência médico-hospitalar, farmacêutica, psicológica,
ortopédica, inclusive com aparelhos de prótese e órtese, por meio de
convênios e credenciamento.

Programas Especiais
Programa: Assistência à Saúde do Policial Civil
Valor da Emenda: R$44.433.815,00 (2008, 2009, 2010, 2011)
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 369/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Ramos de Siqueira
Entidade: União Brasileira de Mulheres
Capacitação de equipe técnica da Área de saúde para prestar

atenção integral à saúde das mulheres em situação prisional.
Programas Especiais
Programa: Educação em Saúde
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 370/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Patrícia Guimaraens Ferreira
Entidade: Federação dos Aposentados e Pensionistas de MG
Desagregação, no orçamento, dos recursos e ações previstos para

atendimento à população idosa do Estado.
Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 371/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Guido Pereira da Silva
Entidade: Conselho de Ética e Pesquisa da Santa Casa de

Misericórdia de Juiz Fora
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Ajuda aos CEPS do Estado de Minas Gerais: Doação pelo Conselho
Nacional de Pesquisa de uma sala composta de funcionários e móveis
e demais instrumentos para o seu funcionamento, inclusive materiais
de informática.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 372/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Evaristo Garcia de Mattos
Entidade: Conselho Municipal de Saúde - BH
Realização de um debate com o tema: Saúde e qualidade de vida:

políticas públicas de governo e desenvolvimento.
Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 373/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Teresa Vilas Boas
Entidade: Fórum Mineiro de Assistência Social
Inclusão da região do Rio Doce na ação “Desenvolvimento dos

Portos Secos de Minas Gerais”.
Investimento e Valor Agregado da Produção - 1ª etapa
Projeto Estruturador: Inserção Competitiva das Empresas mMneiras

no Mercado Internacional
Valor da Emenda: R$ 10.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 374/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria do Carmo Fonte Boa Souza
Entidade: Associação dos Servidores do Sistema Estadual de Meio

Ambiente (Assema)
Atuação mais proativa/agressiva, por parte do ExportaMinas, no

sentido de buscar os empreendedores e oferecer suporte para que
estes passem a exportar, incluindo novas empresas cadastradas no
Estado, em vez de apenas disponibilizar atendimento passivo (0800 e
outros).

Ação: 1105 Consolidação da Central Exportaminas
Investimento e Valor Agregado da Produção - 1ª Etapa
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Projeto Estruturador: Inserção Competitiva das Empresas Mineiras
no Mercado Internacional

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 375/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Central de exportação de Minas Gerais (ExportaMinas). Criar

parceria com o Minas Fácil ou para descentralizar o foco de
exportação para as diversas regiões do Estado.

Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção
Projeto Estruturador: Inserção Competitiva das Empresas Mineiras

no Mercado Internacional
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 376/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Francisco Campolina - Presidente
Entidade: FIEMG
Criação do porto seco de Juiz de Fora, transformando o aeroporto

regional em um pólo focal para o transporte de cargas destinadas
predominantemente à exportação, da Zona da Mata e de outras
regiões do Estado de Minas Gerais.

Área de Resultados: Investimento e Valor Agregado da Produção
Projeto Estruturador: Inserção Competitiva das Empresas Mineiras

no Mercado Internacional
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 377/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Ricardo Vega
Entidade: Multiterminais Alfandegário do Brasil Ltda
Implantação de uma unidade fiscal integrada à estrutura física do

Aeroporto Regional da Zona da Mata.
Área de Resultados: Investimento e Valor Agregado da Produção
Projeto Estruturador: Inserção Competitiva das Empresas Mineiras

no Mercado Internacional
Valor da Emenda:
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 378/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Associação Comercial e Industrial de Montes Claros.
Entidade: Associação Comercial e Industrial de Montes Claros.
Implantação de porto seco no Município de Montes Claros.
Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção
Programa: 024 - Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no

Mercado Internacional
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 379/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lygia de Oliveira Figueiredo Bortolini
Entidade: Comissão da Produção Orgânica de Minas Gerais
Modificação do programa 040 - 1461 - 4649, dando a seguinte

redação: “Contribuir para o desenvolvimento regional a partir dos
incentivos criados pelo governo federal, dando igualmente condições
para o crescimento da agricultura familiar e dos sistemas de produção
sustentável de base agroecológica, como a produção orgânica.”

Ação: 4649 Apoio à Infra-Estrutura e Suporte à Atração de
Investimentos para a Cadeia de Biodiesel

Investimento e Valor Agregado da Produção - 1ª etapa
Projeto Estruturador: Promoção e Atração de Investimentos

Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das
Empresas-Âncoras

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 380/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Biodiesel em cada região do estado como estratégia de

fortalecimento da agricultura familiar. Inicialmente a implantação de
uma usina por região, garantindo assim que a produção de alimento
para o auto-consumo e o abastecimento local e regional seja
assegurado, tendo o biodiesel como uma segunda atividade e
integralizadora e aumento da renda da agricultura familiar.

Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção



963

Projeto Estruturador: Promoção e Atração de Investimentos
Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das
Empresas-Âncoras

Valor da Emenda:
 - À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 381/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Reestatização da Vale do Rio Doce e criação de empresas estatais e

privadas no entorno das frentes de exploração, com o objetivo de
agregar valor na matéria antes de ser exportada e também abastecer
o mercado interno com os produtos já industrializados, ao invés de
importar a mesma matéria que exportamos depois de ser
transformada (industrializada) com o valor infinitamente superior ao
que vendemos.

Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção
Programa: Propmoção e Atração de Investimentos Estratégicos e

Desenvolvimento das Cadeias Produtivas as Empresas-Âncoras
Valor da Emenda:
 - À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 382/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Francisco Campolina - Presidente
Entidade: FIEMG
Expansão do setor produtivo metalmecânico e ampliação de

mercados, incrementando a competitividade e a lucratividade e
promovendo a geração de renda de forma sustentável.

Área de Resultados: Investimento e Valor Agregado da Produção
Projeto Estruturador: Promoção e Atração de Investimentos

Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das
Empresas - Âncora

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 383/2007: (Frutal)
Proponente: Marco Aurélio E. França
Entidade: Prefeitura Municipal de Frutal
Implantação do Distrito Industrial em Frutal.
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Área de Resultados: Investimento e Valor Agregado da Produção
Projeto Estruturador: Promoção e Atração de Investimentos

Estratégicos e Desenvolvimento de Cadeias Produtivas das Empresas
- Âncoras

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 384/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Francisco Campolina - Presidente
Entidade: FIEMG
Crescimento e desenvolvimento sustentável da bacia leiteira da

região da Zona da Mata utilizando a cadeia leiteira e seus derivados.
Área de Resultados: Investimento e Valor Agregado da Produção
Programa: Consolidação das Cadeias Produtivas - Minas do

Princípio ao Fim
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 385/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Francisco Campolina - Presidente
Entidade: FIEMG
Desenvolvimento e incremento da fruticultura através de sua cadeia

produtiva emergente, levando em consideração a capacidade atual do
parque industrial instalado na região, no Estado e em outros Estados
para processar frutas, da estrutura de armazenamento a frio,
adicionando a capacidade de packing house para produtores rurais.

Área de Resultados: Investimento e Valor Agregado da Produção
Programa: Consolidação das Cadeias Produtivas - Minas do

Princípio ao Fim
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 386/2007: (Frutal)
Proponente: Edson Luiz da Cruz
Entidade: Cooperativa dos Transportadores de Uberaba
Garantia de recursos para construção da sede própria da

cooperativa, bem como de posto de abastecimento, principal onerador
de recursos.

Área de Resultados: Investimento e Valor Agregado da Produção
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Programa: Promoção do Desenvolvimento Econômico Industrial,
Comercial, de Serviços e do Cooperativismo

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 387/2007: (Frutal)
Proponente: João Wagner Ribeiro
Entidade: Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional

Sustentável de Uberaba-MG
Melhoria da iluminação do Bairro Jardim Triângulo.
Área de Resultados: Investimento e Valor Agregado da Produção
Projeto Estruturador: Cresce Minas: Oferta e Distribuição de Energia

Elétrica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 388/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Tiago Fabiano de Souza
Entidade: PUC - Minas (Projeto Parlamento Jovem)
Criação de programa de incentivo à utilização do Biodiesel na matriz

energética da frota de transporte coletivo e nas frotas direta e indireta
de veículos do Estado de Minas Gerais.

Projeto Estruturador: Cresce Minas: Oferta e Distribuição de Energia
Elétrica

Área deRresultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Programa: 003 Arranjos Produtivos em Biotecnologia,

Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 389/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Mauro Alves de Souza
Entidade: CRSANS / Quilombola - Comunidade Quilombola de

Santa Cruz
Priorizar a construção de universidades, por meio de parceria

público-privada.
AÇÃO: 4207 - Fomento à realização de modelagens de PPP.
Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção
Projeto Estruturador: Parcerias para Provisão de Serviços de
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Interesse Público (dentre as quais as ppps)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 390/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Operação Ouro Branco: punição dos responsáveis pelos crimes

ocorridos, sendo, portanto, urgente uma ação que subsidie os
produtores de leite, sobretudo os da agricultura familiar, para colocar
seus produtos no mercado. É uma questão de sobrevivência do
campo e da cidade, uma vez que já é comum a falta do leite mais
usado pela população no comércio.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 391/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Márcia Cristina Fernandes Lima
Entidade: Escola Família Agrícola
Elaborar lei determinando que as tarifas de energia elétrica

residencial e industrial tenham o mesmo valor, beneficiando a
população.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 392/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea/MG
Redução em 50% do custo da energia elétrica para famílias de baixa

renda, para os agricultores urbanos e periurbanos da Agricultura
Familiar e isenção das tarifas de energia elétrica para famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 393/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rosilene Cristina Rocha
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Entidade: Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social
(Cogemas)

Implantação da política de recursos humanos e aparelhamento do
nível central e das regionais da Sedese com corpo técnico, por meio
de concurso público.

As Empresas-Ancoras
Programa - Apoio a Administração Pública (u.o. 1481 - sedese)
Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção
Programa: Propmoção e Atração de Investimentos Estratégicos e

Desenvolvimento das Cadeias Produtivas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 394/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
Entidade: Cress/ Ceas
Implantação de políticas de recursos humanos, realizando-se

diagnóstico e constituindo-se comissão formada de poder público/
entidades e trabalhadores para definir e implantar a política de
recursos humanos conforme estabelece o Nob/RH/Suas.

Programa - Apoio à Administração Pública (U.O. 1481 - Sedese)
Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção
Programa: Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e

Desenvolvimento das Cadeias Produtivas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 395/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Domingos Sávio de Araújo
Entidade: União dos Conselhos Municipais de Assistência Social da

RMBH
Estruturação da política de recursos humanos para a Área da

assistência social do Estado de Minas Gerais: discussão e
implantação de plano de carreira, definição de cargos e salários para a
Área; discussão de forma de trabalho, periculosidade e insalubridade
na Área; realização de concurso público e, principalmente, garantia,
por meio dessas medidas, da continuidade dos serviços e de políticas
públicas consistentes e permanentes na Área da assistência social.
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Programa - Apoio à Administração Pública (U.O. 1481 - SEDESE)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 396/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
Entidade: Conselho Estadual de Assistência Social
Inclusão, no Programa Estruturador do Suas, das seguintes

medidas: bem como de seus recursos no Feas: operacionalização das
ações do Ceas e descentralização de reuniões; manutenção,
reestruturação e ampliação das regionais.

Programa - Apoio à Administração Pública (U.O. 1481 - SEDESE)
Valor da Emenda: R$ 300.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 397/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Clarisse Fernandes da Silva
Entidade: Clarosofia Núcleo Mundial
Acrescentar a expressão “com a participação de organizações não

governamentais - ONGs” após a palavra “promover”, na finalidade da
Ação 1656, do Programa 036.

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Projeto Estruturador: Travessia: Atuação Integrada em Espaços

Definidos de Concentração de Pobreza
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 398/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Mauro Alves de Souza
Entidade: CRSANS / Quilombola - Comunidade Quilombola de

Santa Cruz
Priorizar a construção de universidades, por meio de parceria

público-privada.
AÇÃO: 4207 - Fomento à realização de modelagens de PPP.
Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção
Projeto Estruturador: Parcerias para Provisão de Serviços de

Interesse Público (dentre as quais as PPPS)
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 399/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Biodiesel em cada região do estado como estratégia de

fortalecimento da agricultura familiar. Inicialmente a implantação de
uma usina por região, garantindo assim que a produção de alimento
para o auto-consumo e o abastecimento local e regional seja
assegurado, tendo o biodiesel como uma segunda atividade e
integralizadora e aumento da renda da agricultura familiar.

AÇÃO: 4649 - Apoio à infra-estrutura e suporte à atração de
investimentos para a cadeia de Biodiesel

Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produçao
Projeto Estruturador: Promoção e Atração de Investimentos

Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das
Empresas-Âncoras.

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 400/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Central de exportação de Minas Gerais (ExportaMinas). Criar

parceria com o Minas Fácil ou para descentralizar o foco de
exportação para as diversas regiões do Estado.

AÇÃO: 1105 - Consolidação da Central Exportaminas
Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção
Projeto Estruturador: Inserção Competitiva das Empresas Mineiras

no Mercado Internacional
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 401/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Operação Ouro Branco: punição dos responsáveis pelos crimes

ocorridos, sendo, portanto, urgente uma ação que subsidie os
produtores de leite, sobretudo os da agricultura familiar, para colocar
seus produtos no mercado. É uma questão de sobrevivência do
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campo e da cidade, uma vez que já é comum a falta do leite mais
usado pela população no comércio.

OUTRAS PROPOSTAS
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 402/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Márcia Cristina Fernandes Lima
Entidade: Escola Família Agrícola
Elaborar lei determinando que as tarifas de energia elétrica

residencial e industrial tenham o mesmo valor, beneficiando a
população.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 403/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea/MG
Redução em 50% do custo da energia elétrica para famílias de baixa

renda, para os agricultores urbanos e periurbanos da Agricultura
Familiar e isenção das tarifas de energia elétrica para famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 404/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Reestatização da Vale do Rio Doce e criação de empresas estatais e

privadas no entorno das frentes de exploração, com o objetivo de
agregar valor na matéria antes de ser exportada e também abastecer
o mercado interno com os produtos já industrializados, ao invés de
importar a mesma matéria que exportamos depois de ser
transformada (industrializada) com o valor infinitamente superior ao
que vendemos.

AÇÃO: 4654 - Apoio à Infra-Estrutura e Suporte à Atração de
Investimentos para a Cadeia Mineral, Siderúrgica e Setor Metal-
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Mecânico
Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção
Programa: Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e

Desenvolvimento das Cadeias Produtivas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 405/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Ernani Ferreira Leandro
Entidade: Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep

125
Instituição da avaliação continuada do aluno e da antiga 2ª

chamada, com assistência ao aluno pela escola, para todos os alunos
da rede pública.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Sistemas de Avaliação da Qualidade do Ensino

e das Escolas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 406/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Isabela Nobre Souza
Entidade: Parlamento Jovem/PUC-Minas
Avaliação contínua das escolas e dos alunos, levando-se em

consideração os conteúdos ministrados e a metodologia didática,
respeitando-se as diversidades regionais.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Sistemas de Avaliação da Qualidade do Ensino

e das Escolas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 407/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lúcia Maria da Silva
Entidade: Movimento Popular da Mulher (MPM)
Oferta, pela Escola de Tempo Integral, de orientação sexual e

desenvolvimento de conteúdos relacionados às questões de gênero,
violência doméstica, desigualdade racial, bem como disponibilização
de profissionais capacitados para identificar casos de violência
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doméstica ocorridos com alunos dentro e fora da escola.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 408/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de

Belo Horizonte
Entidade: 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Garantia de fornecimento de merenda escolar para todos os alunos

incluídos na escola integral.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 409/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Marilene Cruz
Entidade: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente
Implementação do Programa Estruturador Escola em Tempo Integral

(019), como solução para enfrentar as dificuldades de aprendizagem
das crianças e adolescentes, tendo como critérios para seleção das
escolas sua localização, o desempenho dos alunos, a incidência de
trabalho infantil e a existência de alunos cumprindo medida em meio
aberto.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 410/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Márcia Barros
Entidade: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente, Fórum Mineiro de Educação Infantil, Fórum de
Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, Rede de
Medidas Socioeducativas, Promotoria da Infância e Juventude de Belo
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Horizonte e Pastoral do Menor.
Inclusão, no Programa 019 - Escola em Tempo Integral, de ação

destinada à implantação do serviço social nas escolas, conforme
dispõe a Lei nº 16.683/07.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 411/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Geraldo Miguel de Souza
Entidade: Sind-Ute
Mudança na concepção do Programa Escola em Tempo Integral, de

forma a se criar efetivamente a escola de tempo integral, e não o
aluno de tempo integral.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor de emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 412/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Tânia Nunes Pugêdo
Entidade: Fórum Mineiro de Educação Infantil
Criação de grupo e itinerantes, composto de profissionais das Áreas

de psicologia, assistência social e profissionais das Áreas de
psicologia, assistência social e nutricional, para atendimento dos
alunos das escolas de tempo integral.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 413/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Padre Andre Callegari
Entidade: Associação das Obras Paroquiais e Assistência
Oferta da jornada de tempo integral aos alunos do ano introdutório

do ensino fundamental (alunos a partir de 6 anos).
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 414/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Vânia Rocha Vargas Fernandes
Entidade: Fundo Cristão para Crianças e Fórum Mineiro de

Educação Infantil
Inclusão, no Programa 019, de ação que assegure à Secretaria de

Estado da Educação condições de ouvir as famílias (pais, crianças,
adolescentes e jovens-beneficiários diretos), para identificar as
demandas e expectativas quanto à oferta de Escola de Tempo
Integral.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 415/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Garantia de investimentos e condições necessários para que a

Escola de Tempo Integral funcione com qualidade.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto estruturador: escola em tempo integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 416/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luana de Souza Nunes
Entidade: Parlamento Jovem/PUC Minas
Avaliação contínua do Programa Escola de Tempo Integral, no

intuito de assegurar a motivação e a permanência dos alunos nas
escolas desse programa.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 417/2007: (Belo Horizonte)
Proponente:Rosângela Gomes da Silva



975

Entidade: Consultoria Social
Introdução, monitoramento e avaliação do impacto dos temas

transversais no currículo de ensino de tempo integral.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação de Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 418/2007: (Juiz de Fora)
Proponente 1: Maura Luiza de Oliveira Guedes
Entidade: Associação dos Moradores do Bairro Amazônia
Proponente 2: Guido Pereira da Silva
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
Ensino integral de 8 a 18 horas, até a 8ª série, com ensino e lazer

recreativo-educativo, possibilitando ao aluno a aprendizagem de
postura social, patriotismo, comportamento ético e respeito ao cidadão
e à pátria.

Área de Resultados: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 419/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Marise Fernandes Souza
Entidade: SRE/ JF
Criação de escola em tempo integral para todo o ensino fundamental

(1º ao 9º ano)
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 420/2007: (Araçuaí)
Proponente: Mônica Aparecida Bezerra
Entidade: Ascaí
Contratação de um psicólogo para cada escola que desenvolva o

projeto “Escola em Tempo Integral”, para fazer um trabalho de
motivação com os alunos e suas famílias, mostrando a importância do
espaço escolar.
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Área de Resultados: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 421/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Marcos Vinícius Dias Nunes
Entidade: Fetaemg/Consea
Capacitação de professores para atuarem nas escolas do campo.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 422/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Renata Karine Lacerda
Entidade: Fetaemg
Ampliação dos programas de capacitação de professores da

Educação Básica para as seguintes regiões: Jequitinhonha-Mucuri,
Norte de Minas e Nordeste.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda: R$ 2.000.000,00 para cada região
- À Comissão Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 423/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Vieira
Entidade: Instituto Mineiro Pró Cultura e Turismo (Icult)
Criação do centro de referência para atendimento ao professor.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 424/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luciana Azevedo Moreira
Entidade: Instituto Florestan Fernandes
Implantação, no Vale do Jequitinhonha, de projeto de qualificação

interdisciplinar e capacitação de professores da Área rural, criando
grupos de monitoramento do desempenho escolar.
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Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 425/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Ramos de Siqueira
Entidade: União Brasileira de Mulheres (UBM)
Criação de centro de referência para atendimento ao professor, com

o objetivo de prestar-lhe assistência psicossocial, possibilitando-lhe
maior suporte para o enfrentamento das pressões sociais

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 426/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Formação e capacitação dos educadores para atuar em sua própria

comunidade, levando-se em conta as especificidades dos alunos e
sua cultura de origem, sejam eles quilombolas, índios, ciganos,
comunidade da agricultura familiar, sem-terra assentados e em
acampamentos.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 427/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Marilda de Abreu Araújo
Entidade: Sind-UTE
Inclusão, no Projeto de Desempenho e Qualificação Profissional, de

dotação orçamentária com fonte Qese para remunerar a jornada dos
profissionais da educação envolvidos nos GDPs e GDPeas.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda: R$ 11.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 428/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Isabela Nobre Souza
Entidade: Parlamento Jovem/PUC Minas
Criação de um instrumento de avaliação docente que assegure aos

professores, em especial àquelas que possuem uma formação
deficitária, atividades que desenvolvam e promovam sua formação
constante em tempo hábil.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº429/2007: (Juiz de Fora)
Capacitação permanente de todos os profissionais da Escola e

valorização do trabalho do profissional da educação.
Valor da Emenda: R$
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 430/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Arnaldo Fernandes Corrêa
Entidade: Superintendência Regional de Ensino - Ubá
Implantação de escolas virtuais nas redes de ensino estadual e

municipais.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Desempenho e Qualificação de Professores
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 431/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Mauro Alves de Souza
Entidade: Associação de Comunidade Quilombola/CRSANS -

Comunidade Quilombola de Santa Cruz
Garantia da presença de professores nas comunidades quilombolas,

de modo a garantir a valorização e o resgate da cultura desses
grupos.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
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Programa: Melhoria do Ensino Fundamental
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 432/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Mauro Alves de Souza
Entidade: Associação de Comunidade Quilombola/CRSANS -

Comunidade Quilombola de Santa Cruz
Garantia de existência, nas escolas rurais, da “educação para o

campo”, de forma a contribuir para a permanência da população no
campo.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Melhoria do Ensino Fundamental
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 433/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Comissão de Igualdade Racial (CMAS-BH)
Gestão interdisciplinar governamental, alocando verbas

suplementares para implementação, no setor educacional, da Lei
10.639 e da educação indígena.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programas: Melhoria do Ensino Fundamental e Melhoria do Ensino

Médio
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 434/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Alexandre Braga
Entidade: União de Negros pela Igualdade (Unegro)
Aquisição de novos livros didáticos que atendam aos propósitos da

Lei nº 10.639/2003, que inclui nos currículos escolares da rede de
ensino a temática História e Cultura Afro-brasileira.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Escola em Tempo Integral
Valor da Emenda: R$ 5.500,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 435/2007: (Juiz de Fora)
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Proponente 1: Guido Pereira da Silva
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
Proponente 2: Maura Luiza de Oliveira Guedes
Entidade: Associação dos Moradores do Bairro Amazônia
Alfabetização aos 4 anos de idade.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Desenvolvimento da Educação Básica
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 436/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Guido Pereira da Silva
Entidade: Conselho Municipal de Saúde
Inclusão, no curso fundamental, das seguintes disciplinas: filosofia,

sociologia, organização social e política do Brasil e análise sintática na
Língua Portuguesa.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Desenvolvimento da Educação Básica
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 437/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maria Stela Ferreira Gomes
Entidade: Cáritas Arquidiocesana de Juiz de Fora
Criação de Conselho de Pais nas escolas, envolvendo as

comunidades e a sociedade civil organizada, por meio de debates,
seminários, informativos, usando os meio de comunicação, sobretudo
as rádios rurais e comunitárias, objetivando a conscientização,
participação e o compromisso com o PPAG, dando margem a
avaliação, monitoramento e planejamento.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Novos Padrões de Gestão e Atendimento da

Educação Básica
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 438/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Escola Estadual Manuel Carneiro da Neves
Entidade: Escola Estadual Manuel Carneiro da Neves
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Ampliação e reforma do prédio da escola para atender aos alunos
do ensino fundamental e criação do ensino médio e curso técnico.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Novos Padrões de Gestão e Atendimento da

Educação Básica
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 439/2007: (Juiz de Fora)
Proponente 1: Liliam de Cássia Ramos Rodrigues
Entidade: Escola Estadual Professor Teodoro Coelho
Proponente 2: Rosilene Pereira Torres
Entidade: Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek
Melhoria da infra-estrutura das Escolas, dotando-as de

equipamentos adequados e diminuindo a burocracia para viabilizar a
execução de obras.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Novos Padrões de Gestão e Atendimento da

Educação Básica
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº440/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Roselene Pereira Torre
Entidade: Escola Estadual “Governador Juscelino Kubitschek”
Valorização do trabalho dos servidores na Área da educação, com

salários dignos que sirvam de estímulo para tais profissionais.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Novos Padrões de Gestão e Atendimento da

Educação Básica
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 441/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Roselene Pereira Torre
Entidade: Escola Estadual “Governador Juscelino Kubitschek”
Melhoramento da sede física das escolas, valorizando também o

esporte e lazer, com a construção de quadra poliesportiva.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
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Projeto Estruturador: Novos Padrões de Gestão e Atendimento da
Educação Básica

Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 442/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Herminda Augusta Ferreira Ribeiro
Entidade: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos
Aumento de recursos para o transporte escolar, de responsabilidade

do Município.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Cooperação Estado e Município
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 443/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Guido Pereira da Silva
Entidade: Conselho Municipal de Saúde
Garantia, para as crianças do Ensino Fundamental, de transporte e

acompanhante na ida para e na volta da escola.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Cooperação Estado e Município
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 444/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maura Luiza de Oliveira Guedes
Entidade: Associação dos Moradores do Bairro Amazônia
Obrigatoriedade de vale-transporte para todos os alunos da rede

estadual de ensino. Criação de um conselho de educação no nível do
da saúde.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Cooperação Estado e Município
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Partícipação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 445/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Marcos Silva Oliveira
Entidade: Escola-Família Agrícola de Virgem da Lapa
Destinação de recursos para estruturação (ampliação física, material
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didático, merenda, melhoria de bens móveis) das Escolas-Família
Agrícolas, que têm causado impacto positivo na educação dos jovens
de comunidades rurais em várias regiões de Minas.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Escola-Família Agrícola
Programa: Escola-Família Agrícola
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 446/2007: (Araçuaí)
Proponente: Zenilson Gomes da Silva
Entidade: STR - Monte Formoso
Destinação de recursos da educação para as Escolas Família

Agrícola do Baixo e Médio Jequitinhonha, visando ampliar as unidades
demonstrativas e melhorar as aulas técnicas e práticas.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Escola-Família Agrícola
Valor da Emenda: R$ 50.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 447/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Nelson Pereira dos Santos
Entidade: Cáritas Diocesana de Araçuaí
Apoio financeiro e tecnológico às Escolas-Família Agrícolas, para

dar sustentabilidade à educação no campo e incentivar a permanência
do jovem na região; promoção de intercâmbio entre educação no
campo e educação na cidade, visando à construção de uma política
de desenvolvimento sustentável integrado.

Valor da Emenda:
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Escola-Família Agrícola
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 448/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Vieira
Entidade: Instituto Mineiro Pró-Cultura e Turismo (Icult)
Criação de creche para atender às demandas das servidores

públicas do Estado no novo Centro Administrativo.
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Área de Resultado: Qualidade e Inovação na Gestão Publica
Programa: 006 - Centro-Administrativo
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 449/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Marcília Teixeira Saraiva
Entidade: Sind-UTE
Investimento na formação dos servidores técnico-administrativos das

escolas, que também participam do processo educativo.
Programa: Apoio à Administração Pública
Programas Especiais
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Magda Campbell
Preparação e execução de cursos e treinamento para preparação

dos 22 mil auxiliares de serviços gerais que serão efetivados pelo
governo.

Programa: Apoio à Administração Pública
Programas Especiais
Entidade: APPMG
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 451/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Gilberto dos Santos
Entidade: Sindágua/MG
Retorno do modelo tradicional de sistema educacional, dadas as

evidências de fracasso da escola integral.
Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 452/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Izabel Ramos de Siqueira
Entidade: União Brasileira de Mulheres (UBM)
Alocação, para a Secretaria da Educação, de recursos destinados à

criação, em parceria com a Coordenadoria dos Direitos da Mulher e
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com o Conselho Estadual da Mulher, de espaços de discussão nas
escolas sobre a questão de gênero.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 453/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Clarise Fernandes da Silva
Entidade: Ong Clarosofia Núcleo Mundial (CNM)
Promoção da educação em parceria com as Ongs.
Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 454/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Kátia Carla Lacerda Campos
Entidade: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente (CEDCA-MG)
Implementação, em todas as escolas de ensino fundamental e nas

escolas de ensino médio da rede estadual, do Programa Educação
Afetivo-Sexual e do Programa Saúde na Escola, com ênfase no uso e
abuso de drogas e autocuidado, conforme Resolução nº 17/2007 do
CEDCA-MG, título III, artigo 14, por meio da inclusão de uma ação
orçamentária específica.

Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 455/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Ação Social Igreja Batista Salgado Filho
Garantia de cumprimento da Lei nº 10.639/2003 nas escolas

estaduais.
Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 456/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Ação Social Igreja Batista Salgado Filho
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Garantia de oportunidade de estudos para os idosos.
Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 457/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Ação Social Igreja Batista Salgado Filho
Promoção de ações de conscientização sobre anemia falciforme

para combater a discriminação dos alunos portadores da doença.
Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 458/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Ação Social Igreja Batista Salgado Filho
Valorização e reconhecimento dos direitos do idoso estudante.
Outras Propostas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 459/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Thiago Ivanoe de Mattos Bartel
Entidade: União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais
Criação de programa de combate aos transtornos de aprendizagem

no Estado de Minas Gerais
Outras Propostas
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 460/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Entidade: Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Melhoria da rede física, com vistas a suprir a demanda do Estado,

incluindo os alunos atendidos atualmente no ensino médio em escolas
municipais.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação
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Básica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 461/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Analucia Guimarães Couto
Entidade: Consea-MG
Inclusão do Dicionário da Língua Portuguesa no conjunto de livros

didáticos distribuídos aos alunos do ensino fundamental e médio em
todas as escolas públicas.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação

Básica
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 462/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Kátia Ferraz Ferreira
Entidade: Centro de Vida Independente de BH
Criação de uma Comissão para exigir o cumprimento das ações de

acessibilidade junto ao Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas
com Deficiência (Comped), estabelecendo-se um prazo para a
adequação de infra-estrutura de todas as escolas.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Atendimento à Educação Especial
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 463/2007: (Belo Horizonte)
Entidade: Kátia Ferraz Ferreira
Proponente: Centro de Vida Independente
Manutenção das escolas especiais para atendimento de pessoas

com deficiência mental grave, transtorno mental e autismo, visando à
sua inclusão social.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Atendimento à Educação Especial
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 464/2007: (Belo Horizonte)
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Proponente: Marcos Vinícius Dias Nunes
Entidade: Consea/Fetaemg
Repasse de recursos financeiros para apoio às escolas rurais

mantidas pela Associação Mineira das Escolas-Família Agrícolas, de
acordo com a Ação 4587, Programa 231, e ampliação para as 13 Efas
com funcionamento no Estado.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Escola Família Agrícola
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 465/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luciene Ferreira da Luz
Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais - Fetaemg
Inclusão das Escolas Família-Agrícola nas ações constantes do

Programa Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação
Básica.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Escola Família Agrícola
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 466/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Teresa Vilas Boas
Entidade: Fórum Mineiro de Assistência Social
Inclusão da Escola Família-Agrícola de Conselheiro Pena - Região

do Rio Doce na Ação 4587 - Atendimento a Escola Família Agrícola.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Escola Família Agrícola
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 467/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luciene Ferreira da Luz
Entidade: Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas

Gerais
Extensão às Escolas-Família Agrícolas do incentivo à prática

esportiva e capacitação dos monitores para oferta de atividades
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esportivas.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Escola Família Agrícola
Valor da Emenda: R$ 550.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 468/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Márcia Cristina Fernandes Lima
Entidade: Escola Família Agrícola
Extensão do Programa de Alimentação Escolar às Escolas-Família

Agrícolas, em especial às unidades localizadas no Vale do
Jequitinhonha.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Escola Família Agrícola
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 469/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Analúcia Guimarães Couto
Entidade: Consea-MG
Reestruturação da infra-estrutura da cozinha (cantinas) das escolas

estaduais, com equipamentos adequados e coordenadas por técnicos
em nutrição, de forma a torná-las minilaboratórios de nutrição.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Alimentação Escolar
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 470/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Élido Bonomo
Entidade: Conselho Estadual de Alimentação Escolar
Inclusão, no PPAG 2008-2011, de previsão orçamentária para

garantir pelo menos 50% dos recursos repassados pelo governo
Federal, ou seja, R$ 0,12 (doze centavos) para alunos de creche, pré-
escola e ensino fundamental e R$ 0,22 (vinte e dois centavos) para
alunos de comunidades indígenas e remanescentes de quilombolas,
como contrapartida do governo estadual.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Alimentação Escolar
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 471/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Élido Bonomo
Entidade: Conselho Estadual de Alimentação Escolar
Contratação, para a Superintendência Regional de Ensino (SRE) e

para a Coordenação Estadual de Plano Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), de nutricionistas e técnicos de nutrição e dietética
que planejem, coordenem, executem e monitorem as ações de
promoção da alimentação saudável no âmbito escolar,
recomendando-se que cada SRE tenha, inicialmente, pelo menos cem
profissionais auxiliados por técnicos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 472/2007: (Araçuaí)
Proponente: Ubiracy de Almeida Sá
Entidade: Associação dos Moradores de Machado
Oferta de água para as pessoas que residem na periferia dos

municípios, por meio da perenização dos córregos que só têm água
quando chove.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 473/2007: (Araçuaí)
Proponente: Antônio Soares Silva
Entidade: Rotary e Associação Comunitária de Segurança
Criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, que

é a vida do povo do Vale do Jequitinhonha, diante da ameaça de
desertificação da região.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 474/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
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Aquisição de produtos básicos da alimentação escolar nos
produtores da agricultura familiar.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Alimentação Escolar
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 475/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Élido Bonomo
Entidade: Conselho de Alimentação Escolar de Minas Gerais (CAE-

MG)
Criação de fóruns locais, a partir das Secretarias de Estado de

Educação e de Saúde, para determinar as responsabilidades das
partes no intuito de construir um programa estadual com vistas a
alcançar uma alimentação saudável e adequada no ambiente escolar.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Alimentação Escolar
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 476/2007: (Belo Horizonte)
Proponentes: Suzana Costa Coutinho e Adriana Maria da Silva
Entidade: Consea-MG/Comissão Regional de Segurança Alimentar

e Nutricional Sustentável Sul 1
Ampliação e melhoria do Programa de Alimentação Escolar de todas

as escolas de Minas Gerais (municipais e estaduais, incluindo as
Escolas Família-Agrícola), por meio de ação articulada com a Emater,
Conab e Conselho de Alimentação Escolar (Caes) para aquisição de
produtos da agricultura familiar local e agroecológicos, como o
Programa de Alimentos (PAA), em parceria com o governo federal e
os municipais.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Alimentação Escolar
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 477/2007: (Frutal)
Proponente: Edson Celes Barreto
Entidade: Associação dos Moradores do Jardim Triângulo
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Garantia de merenda escolar nas escolas estaduais para todos os
alunos.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Alimentação Escolar
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 478/2007: (Frutal)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: CRSAN - Triângulo
Garantia de orçamento e compra dos produtos da agricultura familiar

para a alimentação escolar, para os 1º e 2º graus.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Alimentação Escolar
Valor da Emenda: 0,30 centavos per capita por aluno.
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 479/2007: (Frutal)
Proponente: João Wagner Ribeiro
Entidade: Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional

Sustentável de Uberaba-MG
Destinação de mais recursos para a merenda escolar nas escolas

estaduais.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Alimentação Escolar
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação de Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 480/2007: (Frutal)
Proponente: Sonia Soares de Oliveira Vieira
Entidade: Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Destinação de recursos para ampliação da Igreja Nossa Senhora

Aparecida, e para os trabalhos desenvolvidos na paróquia,
principalmente com a recuperação de dependentes químicos e
assistência a idosos.

Outras Propostas
Valor da Emenda: R$200.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 481/2007: (Belo Horizonte)
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Proponente: Pablo Figueiredo de Sousa
Entidade: Parlamento Jovem/ PUC-Minas
Priorização do transporte coletivo nas políticas públicas formuladas

em âmbito municipal, considerando a melhoria de estradas vicinais, a
oferta de transporte coletivo gratuito para que jovens e adolescentes
tenham assegurado o acesso à escola.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Cooperação Estado e Município
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 482/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de

Belo Horizonte
Entidade: 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo

Horizonte
Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental com práticas

adequadas, priorizando-se a aquisição de habilidades e competências
de Leitura, Escrita e Cálculo, com foco no trabalho de alfabetização e
letramento, desenvolvido por professores alfabetizadores, de alunos
do 2º e 3º ciclos que apresentam dificuldades de aprendizagem, e
projetos paralelos de alfabetização para os alunos do 1º ciclo.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Melhoria do Ensino Fundamental
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 483/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Mauro Alves de Souza
Entidade: Quilombola Ouro Verde de Minas - Mucuri
Garantia, nas escolas rurais, de nucleação, implementação de

teorias e práticas de educação no campo, melhoria da rede física,
capacitação de professores das próprias comunidades e
implementação de hortas comunitárias.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Melhoria do Ensino Fundamental e Melhoria do Ensino

Médio
Valor da Emenda:
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 484/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pablo Figueiredo de Souza
Entidade: Parlmento Jovem/PUC Minas
Implantação, na rede pública de ensino, de equipes

psicopedagógicas visando melhorar o desenvolvimento e
desempenho dos alunos.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: 235 - Melhoria do Ensino Fundamental
Programa: 180 - Melhoria do Ensino Médio
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 485/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Dinéia Domingues
Entidade: Fórum Mineiro de Educação Infantil, Frente de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente, Pastoral do Menor, Rede de
Medidas Socioeducativas, Fórum de Combate ao Trabalho Infantil,
Fórum de Combate à Violência, Parlamento Jovem/PUC Minas e
Fetaemg.

Acréscimo, no Programa 241 - Desenvolvimento da Educação
Infantil, de ação de cooperação técnica entre entes federados para
habilitação dos professores das escolas infantis.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Desenvolvimento da Educação Infantil
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 486/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Dinéia Domingues
Entidade: Fórum Mineiro de Educação Infantil
Alteração do texto da finalidade da Ação 4187 do Programa 153,

para subsidiar, em caráter de formação em serviço, as atividades dos
profissionais nas classes pré-escolares das escolas estaduais.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Desenvolvimento da Educação Infantil
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 487/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Marilda de Abreu Araújo
Entidade: Sind-UTE
Incorporação, nas Ações 4030 e 3049 do Programa Desempenho e

Qualificação Profissional, dos assistentes técnicos de educação
básica e ajudantes de serviços gerais, na proporção de 10% ao ano.

Programas Especiais
Programa 701 - Apoio à Administração Pública
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 488/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pablo Figueiredo de Sousa
Entidade: Parlamento Jovem/ PUC-Minas
Priorização do transporte coletivo nas políticas públicas formuladas

em âmbito municipal, considerando a melhoria de estradas vicinais, a
oferta de transporte coletivo gratuito para que jovens e adolescentes
tenham assegurado o acesso à escola.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Cooperação Estado e Município
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 489/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Aldair da Silva Ramos
Entidade: Câmara Municipal de Arinos - MG
Elevação dos valores destinados ao transporte escolar, inclusive

para aquisição de novos veículos, considerando que essa despesa
compete ao Estado.

Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Cooperação Estado e Município
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 490/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Analucia Guimarães Couto
Entidade: Consea-MG
Garantia de transporte escolar para os alunos do ensino médio

público.
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Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Cooperação Estado e Município
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 491/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Francisco Eustáquio Rabello
Entidade: Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de

MG (Adepolc)
Ampliação das metas financeiras no PPAG da Polícia Civil (1511),

no Programa 719 - Ensino Médio e Fundamental - Escola Estadual
Ordem e Progresso, na Ação 2031 - Desenvolvimento do Ensino
Fundamental - Escola Estadual Ordem e Progresso, no sentido de se
promover uma equiparação no valor per capita por aluno do Ensino
Fundamental, aproximando-o do valor praticado em instituições
congêneres.

Programa Especial
Programa: Ensino Médio e Fundamental - Escola Estadual Ordem e

Progresso (719)
Valor da Emenda: R$589.111,00 (2008), R$589.111,00 (2009),

R$589.111,00 (2010), R$589.111,00 (2011).
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 492/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Francisco Eustáquio Rabello
Entidade: Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de

MG (Adepolc)
Ampliação das metas financeiras no PPAG da Polícia Civil (1511),

no Programa 719 - Ensino Médio e Fundamental - Escola Estadual
Ordem e Progresso, na Ação 2031 - Desenvolvimento do Ensino
Fundamental - Escola Estadual Ordem e Progresso, no sentido de se
promover uma equiparação no valor per capita por aluno do Ensino
Médio, aproximando-o do valor praticado em instituições congêneres.

Programa Especial
Programa: Ensino Médio e Fundamental - Escola Estadual Ordem e

Progresso (719)
Valor da Emenda: R$1.743.124,00 (2008, 2009, 2010, 2011).
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 493/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Guido Pereira da Silva
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
Abertura das escolas municipais nos finais de semana.
Valor da Emenda: R$
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Novos Padrões de Gestão e Atendimento da

Educação Básica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 494/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Guido Pereira da Silva
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
Realização de conferências municipais e estaduais de educação

abertas ao público em geral.
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Projeto Estruturador: Novos Padrões de Gestão e Atendimento da

Educação Básica
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 495/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Mariluce Cardoso Silveira
Entidade: Escola Estadual Professor José Eutrópio
Equiparação dos vencimentos do auxiliar de secretaria aos do

professor da educação básica.
Programas Especiais
Programa: Apoio à Administração Pública
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 496/2007:
Proponente: Maria Madalena Calheiro
Entidade: Conselho Municipal de Saúde
Capacitação para os pais dos alunos em todos os níveis de ensino.
Outras Propostas
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 497/2007: (Araçuaí)
Proponente: Gilberto Alves Costa
Entidade: Câmara Municipal de Itaobim
Implantação de cursos de capacitação na Escola Estadual Irmãos

Fernandes, no Bairro Alvorada, e reforma de suas instalações, que se
encontram em estado precário.

Programas Especiais
Programa: Edificações Públicas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº498/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Thiago Ivanoé de Mattos Bartels
Entidade: União Estadual de Estudantes (UEE) -
Instituição do Programa Universidade para Todos - Pró-Uni -

estadual, destinado à concessão de bolsas de estudos parciais (de
50%) para os cursos de graduação e seqüenciais de formação
específica, em instituições privadas de ensino superior em Minas
Gerais, com ou sem fins lucrativos.

Programa Associado: 242 - Supervisão e Expansão do Ensino
Superior - Ação Nova

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 499/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Dinéia Domingues
Entidade: Fórum Mineiro Educação Infantil, Frente de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente, Rede de Medidas
Socioeducativas, Fórum de Enfrentamento à Violência contra Crianças
e Adolescentes, Pastoral do Menor, Assprom, Cedca/MG e
Parlamento Jovem (PUC Minas/ALMG)

Criação da ação “Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio”,
para atender aos estudantes da rede pública estadual.

Proposta do Programa Cooperação Estado E Município
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 500/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pedro Parizzi
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Entidade: Fiemg
Operacionalização do Fundo Estadual de Incentivo à Inovação

Tecnológica (FIIT), previsto no PL nº 30.
Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Rede De Inovação Tecnológica
Valor da Emenda: R$ 740.000,00 (recursos a serem remanejados da

Ação Programa de Incentivo à Inovação do Programa Rede de
Inovação Tecnológica.)

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 501/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Associação Comercial e Industrial de Montes Claros.
Entidade: Associação Comercial e Industrial de Montes Claros.
Apoio à implantação do Parque Tecnológico de Montes Claros.
Área De Resultado: Inovação, Tecnologia E Qualidade
Projeto Estruturador: Rede De Inovação Tecnológica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 502/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Wellington Xavier Costa
Entidade: Gênesis Ambiental
Parceria com o município e a UFJF de implantação do Parque

Tecnológico em Juiz de Fora sob a administração da UFJF.
Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Rede de Inovação Tecnológica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 503/2007: (Belo Horizonte)
Nome do proponente: Altair Roberto de Carvalho
Entidade: Ruralminas
Criação de empresas pré-incumbadoras de produção em qualquer

Área fora da informática, para dar apoio ao empresário no início da
produção.

Ação: 1057 Consolidação e Ampliação da Capacidade das
Incubadoras

Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Programa: 043 Rede de Inovação Tecnológica
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Projeto Estruturador: Descomplicar - Melhoria do Ambiente de
Negócios (?)

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 504/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rafael Paiva Izidoro
Entidade: Comissão Estadual de Produção Orgânica - Ceporg/MG
Identificação, para fins de certificação do café, das propriedades em

sistema de produção de base agroecológica (orgânicas) e aquelas
com potencial para isso.

Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Sistema de Certificação e Vigilância Sanitária

da Produção Agropecuária
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 505/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rafael Paiva Izidoro
Entidade:Comissão Estadual de Produção Orgânica - Ceporg/MG
Inclusão, no Programa, da produção de base agroecológica

(orgânica) para fins de certificação de produtos agropecuários.
Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Sistema de Certificação e Vigilância Sanitária

da Produção Agropecuária
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 506/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rafael Paiva Izidoro
Entidade: Comissão Estadual de Produção Orgânica - Ceporg/MG
Inclusão, na orientação técnica e na formação de produtores de

matéria prima para biocombustíveis, das técnicas de produção com
base agroecológica dando, se possível, preferência para a matéria
produzida dessa forma na aquisição para produção de
biocombustíveis.

Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto estruturador: Arranjos Produtivos em Biotecnologia,

Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 507/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Teresa Vilas Boas
Entidade:
Inclusão da região do Rio Doce na Ação 1100 - Desenvolvimento da

cadeia de insumos e co-produtos do APL de biocombustíveis.
Regionalização Programa: 003 - Arranjos Produtivos em

Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares
Valor da Emenda: R$ 40.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 508/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Wellinton Xavier
Entidade: Gênesis Ambiental
Planejamento, criação e implantação de coleta de óleos e gorduras

industriais, hospitalares, hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e
residências evitando o poder poluidor e permitindo a reciclagem
inclusive das empresas de ônibus e transporte geral. Investimento, se
possível, no financiamento de uma recuperadora regional de
reciclagem de óleos, graxas e gorduras.

Facilitação do transporte e taxação mais baixa pela FEAM.
Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Arranjos Produtivos em Biotecnologia,

Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Software
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 509/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Francisco Campolina - Presidente
Entidade: FIEMG
Cultura de plantas oleaginosas e implantação de usinas de açúcar e

álcool em pontos estratégicos, observando a perfeita logística.
Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Arranjos Produtivos em Biotecnologia,

Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Software
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 510/2007: (Frutal)
Proponente: Frank Barroso
Entidade: Instituto da Cidade Futura
Criação do pólo tecnológico do Triângulo Mineiro em Uberlândia,

para a produção de semicondutores, chips, placas de computadores,
equipamentos eletrônicos, softwares e outros produtos de informática,
gerando cerca de t30 mil empregos.

Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Arranjos Produtivos em Biotecnologia,

Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares
Valor da Emenda: R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 511/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maura Luiza de Oliveira Guedes
Entidade: Associação dos Moradores do Bairro Amazônia
Imediata revisão do discurso “Universidade para todos”; já que o

modelo de conta é vago e fora da realidade: o custo dos livros, os
horários, os critérios do vestibular e outros resultam na exclusão do
trabalhador.

Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Programa: Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 512/2007: (Frutal)
Proponentes: Celso Almeida de Carvalho e demais professores,

funcionários e alunos
Entidade: Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg)/Campus

Frutal
Ampliação da dotação orçamentária da UEMG, de uma maneira

geral e especialmente para o Campus de Frutal, para possibilitar as
seguintes ações:

a)Revisão do plano de cargos;
b)Um plano de salários e gratificações;
c)Reembolso de despesas de viagem para os professores do

campus de Frutal, que na maioria são residentes em cidades próximas
de Frutal/MG; d)Aquisição de livros para a biblioteca do campus de
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Frutal, da Uemg; e)Possibilitar a criação de um plano de cargos e
salários, em que se contemplem as funções dos funcionários;

f)Conclusão das obras do campus de Frutal, da UEMG;
g)Aquisição de equipamentos, utensílios, máquinas para

laboratórios, mobiliários e equipamentos de informática do campus de
Frutal, da Uemg - Universidade do Estado de Minas Gerais.

Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Programa: Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 513/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pedro Amaral de A. Sousa
Entidade: União da Juventude Socialista (UJS)
Criação, na Região da Vale do Rio Doce, de Centros de

Informatização e Tecnologia Avançada.
AÇÃO: 1086 Implantação de Novas Unidades (CVT) da Rede de

Formação Profissional
Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Programa: 042 - Rede de Formação Profissional Orientada pelo

Mercado
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 514/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Márcia Andrade Carmo de Azevedo
Entidade: Fiemg (Senai/MG)
Criação de parceria entre os Centros Vocacionais Tecnológicos

(CVTs) e o Sesi e Senai local, otimizando espaço físico, profissionais
e principalmente oficinas e laboratórios.

Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Programa: 042 - Rede de Formação Profissional Orientada pelo

Mercado
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 515/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Lúcia M. da Silva
Entidade: Movimento Popular da Mulher (MPM)
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Criação, pelo Núcleo de Pesquisa da Mulher e pela Secretaria de
Ciência e Tecnologia do Estado, de curso de capacitação em
microeletrônica e microssistemas, voltados para mulheres de famílias
de baixa renda.

Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Programa: 042 - Rede de Formação Profissional Orientada pelo

Mercado
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 516/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Tânia Cristina de Castro Gómez Dominguez
Entidade:
Fornecimento, aos alunos beneficiados pelo PRO-UNI em Minas

Gerais, de 50% de bolsa transporte.
Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Cria Programa Novo
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 517/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Associação Comercial e Industrial de Capelinha
Entidade: Associação Comercial e Industrial de Capelinha
Implantação de campus avançado da Unimontes no município de

Capelinha, na região do Alto Jequitinhonha.
Programa Associado: 242 - Supervisão e Expansão do Ensino

Superior
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 518/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Teresa Vilas Boas
Entidade:
Inclusão da região do Rio Doce na Ação 4009 - Transferência de

Tecnologia através de fundos qualificados.
Ação: 1110 - Desenvolvimento dos Portos Secos de Minas Gerais

Programa: 210 - Geração de Conhecimento e de Tecnologia
Agropecuária

Valor da Emenda: R$ 100.000,00:
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 519/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Teresa Vilas Boas
Entidade:
Inclusão da região do Rio Doce na Ação 4042 - Transferência de

Tecnologia através de sementes básicas.
Programa: 210 - Geração de Conhecimento e de Tecnologia

Agropecuária
Valor da Emenda: R$ 120.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 520/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Teresa Vilas Boas
Entidade:
Inclusão da região do Rio Doce na Ação 4041 - Transferência de

Tecnologia através de matrizes e reprodutores.
Programa: 210 - Geração de Conhecimento e de Tecnologia

Agropecuária
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 521/2007: (Araçuaí)
Proponente: José Otoni Alves Campos
Entidade: Sindicato Produtor Rural
Implantação, no Médio Jequitinhonha, de Campo de Pesquisa,

Geração de Conhecimento e Tecnologia Agropecuária, ou de unidade
da Embrapa.

Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Programa: Geração de Conhecimento de Tecnologia Agropecuária
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 522/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Pedro Parizzi
Entidade: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

(Fiemg)
Implantação de um centro ou pólo tecnológico em Montes Claros,

Uberlândia e Juiz de Fora.
Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade
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Projeto Estruturador Rede de Inovação Tecnológica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 523/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Paulo Augusto Nepomuceno Garcia
Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora
Garantia de recursos no PPAG para o Parque Tecnológico de Juiz

de Fora.
Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Rede de Inovação Tecnológica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 524/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Paulo Augusto Nepomuceno Garcia
Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora
Aumento, no PII, de recursos para prototipagem e garantia de

recursos para pré-incubação.
Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Rede de Inovação Tecnológica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 525/2007: (Araçuaí)
Proponente: Maria Elizabeth Martins de Souza Melo
Entidade: Centro Público de Promoção do Trabalho
Destinação de recursos para o Centro Público de Promoção do

Trabalho, para atendimento nas Áreas de inclusão digital, cursos de
capacitação, cursos para geração de emprego e renda, intermediação
de mão-de-obra, realização de reuniões, palestras e outras atividades.

Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Projeto Estruturador: Rede de Formação Profissional Orientada pelo

Mercado
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 526/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rodrigo Pinto da Matta Machado
Entidade: Comissão de Produtos Orgânicos
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Coordenação e promoção das ações de preservação, conservação,
manejo e sustentabilidade de Áreas de relevante interesse ecológico,
através da criação, implantação e gestão de unidades protegidas e de
corredores de biodiversidade, nos diferentes biomas do Estado de
Minas Gerais.

Ação: 1060 Ampliação das Áreas de vegetação nativa e promoção
da conectividade entre fragmentos florestais - Promata

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 527/2007: (Belo Horizonte)
Proponente:
Pereira de Almeida
Entidade: Lapa Meio Ambiente - Associação Lapense de Defesa do

Meio Ambiente
Criação de uma lei obrigando cada município a criar uma reserva

para proteção da flora e fauna local.
Ação:  1061 Revisão e evolução dos instrumentos normativos
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 528/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Edson Pereira de Almeida
Entidade: Lapa Meio Ambiente - Associação Lapense de Defesa do

Meio Ambiente
Reforço à fiscalização das denúncias de crimes ambientais

(Feam/Igam/Ief e Polícia Ambiental).
Ação: 4051 Fiscalização e monitoramento das atividades de

exploração, transporte e consumo de produtos da fauna e flora
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 529/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rodrigo Pinto da Matta Machado
Entidade: UFMG e Comissão Estadual de Produção Orgânica
Promoção e coordenação da execução das atividades relacionadas

ao desenvolvimento florestal sustentável, inclusive em sistemas de
produção de base agroecológica, como a produção orgânica,
estabelecendo parcerias com associações de reposição florestal,
empresas do setor privado e produtores rurais.

Ação: 1018 Ampliação da base florestal produtiva
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 530/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rodrigo Pinto da Matta Machado
Entidade: Comissão Estadual de Produção Orgânica
Ampliação da base florestal nativa e recuperação de Áreas

degradadas, inclusive em sistemas de produção sustentável de base
agroecológica, como a produção orgânica.

Ação: 1018 Ampliação da base florestal produtiva
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 531/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Luís Antônio Landini
Entidade: CODAP - Consórcio de Desenvolvimento do Alto

Paraopeba
Criação e implantação do Parque Estadual da Serra do Ouro

Branco.
Ação: 1058 Criação e implantação de Áreas protegidas
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
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Projeto Estruturador: Conservação do Cerrado e Recuperação da
Mata Atlântica

Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 532/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Afonso Eustáquio Santiago
Entidade: Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco
Fabricação de sacos plásticos de tamanhos pequeno, médio e

grande, nas colorações vermelho, verde, azul e amarelo, para a coleta
seletiva habitual e na coloração cinza para rejeitos, marrom para
orgânicos, restos de comida, salgados e frutas para auxiliar na
compostagem, preto para pilhas, baterias e lâmpadas, e branco
leitoso para o lixo hospitalar domiciliar, fraudas descartáveis, seringas,
curativos e outros.

Ação: 1072 Implantação da coleta seletiva, reaproveitamento e
reciclagem

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 533/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Clarise Fernandes da Silva
Entidade: ONG Clarosofia Núcleo Mundial
Promoção da educação ambiental em parceria com ONGs que são

representantes das bases da sociedade, proporcionando sempre a
ligação entre as mesmas.

Ação: 1071 Educação e extensão ambiental
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 534/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Maria Madalena Rodrigues Duarte Lima
Entidade: Cooperativa Reciclagem Trabalho (Coopert)
Pagamento a associações e cooperativas de catadores pela

prestação do serviço de coleta seletiva, com incentivos fiscais para os
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municípios que fizerem parceria com os catadores organizados em
Minas Gerais.

AÇÃO: 1065 Desenvolvimento de instrumentos de incentivo à
gestão adequada de resíduos sólidos

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 535/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Waldyr Ribeiro Lima
Entidade: Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais (Senge/MG)
Criação de unidades do centro mineiro de referência de resíduos

nos municípios do Estado ou nas cidades-pólo.
Valor da Emenda: R$ 1.500.000,00
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 536/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Aguinaldo Martins de Fátima
Entidade: Brumadinho MG
Destinação de recursos para a conclusão dos projetos de coleta

seletiva de lixo com a inclusão de ação de educação ambiental.
AÇÃO: 1072 Implantação da coleta seletiva, reaproveitamento e

reciclagem
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 537/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: José Aparecido Gonçalves
Entidade: Fórum Estadual Lixo e Cidadania (Felc)
Mudança de finalidade DA AÇÃO 1071- Desenvolvimento de

programas e ações para educação e extensão ambiental, inclusive
para agentes públicos e catadores de materiais recicláveis
organizados, com foco em qualidade de vida, sustentabilidade e
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gestão ambiental.
Ação: 1071 Educação e extensão ambiental
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 538/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Maria Iazabel Vieira
Entidade: Instituto Mineiro Pró-Cultura e Turismo (Icult)
Criação de um programa de coleta regionalizada, para receber

doações de sobras de materiais de construção e resíduos de
demolição, nas macrorregiões do Estado, para aproveitamento em
obras de habitação popular.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 539/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: José Aparecido Gonçalves
Entidade: Fórum Estadual Lixo e Cidadania (Felc)
Mudança de finalidade - Apoiar consórcios de municípios na

implantação de programas de coleta seletiva, operada prioritariamente
com associações ou cooperativas de catadores, para atender no
mínimo 40% dos recicláveis gerados.

Valor da Emenda: R$ 72.000.000,00
AÇÃO: 1072 Implantação da coleta seletiva, reaproveitamento e

reciclagem
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 540/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: José Aparecido Gonçalves
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Entidade: FELC - Fórum Estadual Lixo e Cidadania
Apresentação de nova finalidade - Realização de pesquisa

multidisciplinar visando ao estabelecimento de uma cartografia sócio-
ambiental, econômica e cultural dos catadores de materiais recicláveis
atuando nos municípios de Minas Gerais, bem como análise sobre a
possibilidade de implantação da coleta seletiva nos municípios, com
participação efetiva das associações e/ou cooperativas de catadores.

Área de Resultado: Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda: R$ 800.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 541/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: José Aparecido Gonçalves
Entidade: Fórum Estadual Lixo e Cidadania (Felc)
Mudança de finalidade AÇÃO 1068 - Melhorar a qualidade de vida

da população, desenvolvendo políticas e ações para erradicação dos
depósitos de resíduos sólidos urbanos a céu aberto, integradas com a
inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis.

Ação: 1068 Apoio a Implantação de Sistemas de Disposição Final
Adequada - Minas sem Lixões

Mudança de Finalidade
Área de Resultado: Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda: R$ 26.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 542/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: José Aparecido Gonçalves
Entidade: Fórum Estadual Lixo e Cidadania (Felc)
Mudança de finalidade Ação 1066 - Apoiar os municípios na gestão

integrada de resíduos, com ênfase na reciclagem, por meio da
disseminação de informações e capacitação técnica, gerencial e
profissionalizante, visando à geração de trabalho e renda e à melhoria
da qualidade de vida, atendendo prioritariamente aos catadores de
materiais recicláveis, organizados em associações ou cooperativas.

Ação: 1066 Manutenção do Centro Mineiro de Referência em
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Resíduos e Alcance de Auto-Sustentabilidade.
Mudança de Finalidade
Área de Resultado: Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 543/2007: (Frutal)
Proponente: João Batista de Almeida
Entidade: Fórum População de Rua
Acréscimo, no PPAG, do programa inclusão social dos(as)

catadores(as).
Valor da Emenda:
Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 544/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Maria Aparecida Rodrigues Machado
Entidade: Demasa - Barbacena
Implantação de aterro sanitário, com tratamento do chorume, com

vistas à despoluição do Rio das Mortes.
Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda: R$3.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 545/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rodrigo Pinto da Matta Machado
Entidade: UFMG e Comissão Estadual de Produtos Orgânicos
Inclusão, nas estratégias de educação e extensão ambiental, dos

sistemas sustentáveis de produção com base agroecológica, como a
produção orgânica.

Ação: 4056 Educação e Extensão Ambiental - Semad
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: 105 Gestão Ambiental Integrada
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 546/2007:
(Juiz de Fora)

Proponente: Elisângela da Silva Costa
Entidade: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos
Criação de usinas de reciclagem e reconhecimento do catador de

lixo como profissional, proporcionando a dignidade humana.
Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 547/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Luciano Braga de Souza
Entidade: Prefeitura Municipal de Barbacena
Saneamento básico - conclusão de obras avida sanitária. Objetivo:

garantir a condições básicas de saúde.
Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda: R$ 3.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 548/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Robert A. Sanchez
Entidade: Project Development International (PDI)
Produção de energia elétrica através da queima de lixo urbano

(Usina Limpa, do desperdício à energia), com 70% do financiamento
garantido, de forma a promover o reaproveitamento, a reciclagem e a
disposição de resíduos sólidos, além da erradicação de lixões.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda: US $ 215.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 549/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Herminda Augusta Ferreira Ribeiro
Entidade: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos
Erradicação dos depósitos de resíduos sólidos a céu aberto, visando

à melhoria da qualidade de vida da população.
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
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Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 550/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Irene Aparecida Vitorino
Entidade: Associação Pró-Melhoramentos do Bairro Fábrica -

Conpsep - Norte
Fiscalização dos resíduos das fábricas, que estão sendo despejados

nos córregos e poluindo os rios, e criação de soluções para a
adequada destinação dos resíduos sólidos em Juiz de Fora.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental.
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos.
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 551/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Sebastião Ribeiro de Souza
Entidade: Associação de Moradores, Conselho Municipal de Saúde
Construção de um aterro sanitário regional.
Área de Resultado: Qualidade Ambiental.
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos.
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 552/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Carlos Alberto Mendes
Entidade: Associação de Moradores do Bairro Benfica
Implementação da usina de reciclagem de todos os tipos de

material, para gerar renda e emprego e melhorar a qualidade de vida.
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 553/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Ilson Silva de Oliveira
Entidade: Fórum Municipal da População de Rua
Mudança na finalidade, apoiar os municípios na implantação de

programas de coleta seletiva, prioritariamente realizadas por
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associações ou cooperativas de catadores para atender, no mínimo,
100% dos recicláveis gerais.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Resíduos Sólidos
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 554/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Hélio Emiliano Moreira
Entidade: Comissão de Igualdade Racial - CMAS-BH
Instalação de estações de captação de energia solar junto a

faculdades, possibilitando a distribuição de energia solar com preços
atrativos.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: Melhoria da Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 555/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Joana Paula Pereira e Silva
Entidade: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmópolis -

CRSONS Baixo Jequitinhonha
Destinação de recursos, através dos Conselhos de Desenvolvimento

Rural Sustentável, para os municípios trabalharem com projetos na
recuperação de nascentes.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: 113 Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 556/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Aguinaldo Martins de Fátima
Entidade: Brumadinho MG
Remoção de invasões por habitações irregulares em margens de rio,

com base na atuação dos instrutores dos comitês de bacia.
4087 Recuperação e desenvolvimento sustentável das bacias
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hidrográficas
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: 113 Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 557/2007: (Frutal)
Proponente: Aniceto Ferreira dos Santos
Entidade: Câmara Municipal de Uberlândia
Criação de um sistema de certificação socioambiental da produção

da agroenergia no Estado. Propomos para isso implantar um conselho
gestor com capacitadores técnicos, órgãos do governo estadual e
representantes da sociedade civil.

Área de Resultados: Qualidade Ambiental.
Programa: Gestão Ambiental Integrada.
Valor da Emenda: R$8.000.000,00 (oito milhões de reais)
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 558/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Edson Pereira de Almeida
Entidade: Lapa Meio Ambiente - Associação Lapense de Defesa do

Meio Ambiente
Criação de ouvidorias para atender ao povo nos diversos órgãos

ambientais
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: 105 Gestão Ambiental Integrada
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 559/2007: (Belo

Horizonte)
Proponente: Luzia de Fátima da Silva Costa
Entidade: Ação Social e Política Arquidiocesana
Escuta efetiva da população, pelo poder público, com vistas a uma

melhor interação com seus diversos setores e secretarias, para levar
soluções eficazes para a comunidade.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: 105 Gestão Ambiental Integrada
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Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 560/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Rodrigo Pinto da Matta Machado
Entidade: UFMG e Comissão Estadual de Produtos Orgânicos
Inclusão dos sistemas agroflorestais diversificados como opção de

corredores ecológicos.
AÇÃO: 1060 Ampliação das Áreas de vegetação nativa e promoção

da conectividade entre fragmentos florestais - Promata
Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: 010 Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata

Atlântica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 561/2007: (Frutal)
Proponente: Marcelo de Queiroz Borges
Entidade: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Viabilização de recursos para a realização dos projetos de

preservação e conservação do meio ambiente (matas ciliares,
nascentes, afluentes, fauna e flora) e aquisição de veículos para as
secretarias do meio ambiente de cada município do Estado.

Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica
Valor da Emenda: R$2.000.000,00
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 562/2007: (Frutal)
Proponente: Marcelo de Queiroz Borges
Entidade: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Distribuição de atribuições fiscais, conferindo ao município a

competência de legislar, com respaldo constitucional, a cultura nele
explorada.

Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica
Valor da Emenda: R$2.000.000,00
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 563/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Benício Domingos
Entidade: Instituto Cidade
Preservação do patrimônio ecológico da região, em especial Poços

D’Anta e Karambek, evitando que as Áreas preservadas se
transformem em condomínios.

Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 564/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Wellington Xavier Costa
Entidade: Gênesis Ambiental
Aquisição, em parceria com o município e a UFJF, da Área

conhecida como Mata do Krambeck para salvar uma das últimas
Áreas da Mata Atlântica e ser criado um parque botânico com a
administração da UFJF para pesquisa, extensão e estímulo às futuras
gerações, através de visitas educacionais aos alunos do ensino básico
e médio, com apresentação de material de audiovisual e presença de
professores de meio ambiente e/ou botânicos e biólogos.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 565/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Tullio Marques Lopes Filho
Entidade: Tropa Serrana - Operadora de Turismo Eqüestre
Transformação do Parque Estadual do Intendente, localizado na

Serra do Espinhaço, em Área de Proteção Ambiental - APA.
Proponente: Francisco Augusto Lages
Entidade: Amas-Cipó
Criação de uma APA (Área de Proteção Ambiental) na Serra do

Cipó, ao invés do Parque do Intendente, uma vez que este foi criado
sem consulta à população local e não atende aos seus interesses.



1020

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação
Valor da Emenda: R$
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 566/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Shirley Fenzi Bertão
Entidade: CAOMA - Centro de Apoio do Meio Ambiente, Patrimônio

Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais

Elaboração de projeto estruturador para o tratamento dos efluentes
sanitários domésticos no estado, de modo a priorizar as bacias que
possuem contaminação maior, em função do lançamento destes
efluentes, sem tratamento, diretamente, no curso dágua.

Área de Resultado: Qualidade Ambiental
Programa: 113 Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 567/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Carlos Alberto Mendes
Entidade: Associação de Moradores do Bairro Benfica
Maior fiscalização de empresas e indústrias que poluem o meio

ambiente com dejetos e outros poluentes. Vistoria no Córrego Três
Pontes, em Benfica, pelo município de Juiz de Fora, fiscalizando-se a
construção do lixão em Juiz de Fora, para evitar que ele seja
estabelecido em região com muitas nascentes.

Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos

em Bacias Hidrográficas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 568/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Elisângela da Silva Costa
Entidade: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos
Redução do lançamento de esgoto não tratado no curso do Rio das

Mortes, com vistas à preservação ambiental e a melhor qualidade de
vida.
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Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos

em Bacias Hidrográficas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 569/2007: (Juiz de Fora)
Proponente: Gilda da Silva Catarina
Entidade: Associação dos Moradores do Bairro Amazônia
Fiscalização dos resíduos das fábricas que são jogados no córrego

que banham os bairros, principalmente o Amazônia.
Propomos maior fiscalização.
Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Projeto Estruturador: Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos

em Bacias Hidrográficas
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 570/2007: (Belo Horizonte)
Proponente: Josimar José Rocha
Entidade: Consea-MG
Aquisição de produtos básicos da alimentação escolar nos

produtores da agricultura familiar.
Área de Resultado: Educação de Qualidade
Programa: Alimentação Escolar
Valor da Emenda:
- À Comissão de Participação Popular.

OFÍCIO
Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro Relator das Contas

Governamentais do exercício de 2007, solicitando remessa da cópia
da Lei nº 16.681, de 10/1/2007, que dispõe sobra a revisão do PPAG-
2004/2007, com os respectivos anexos.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

de alunos do 8º Período do Curso de Administração Pública da
Fundação João Pinheiro.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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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 1.808/2007
Dá a denominação de Rodovia da Produção Presidente Tancredo de

Almeida Neves à estrada que liga os Municípios de Paracatu a
Brasilândia de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia da Produção Presidente

Tancredo de Almeida Neves a estrada que liga o Município de
Paracatu ao de Brasilândia de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Almir Paraca
Justificação: A estrada está situada em um perímetro irrigado que há

na Área do Programa de Desenvolvimento do Cerrado - Prodecer -,
totalizando 126km de extensão. São asfaltados 13km entre a BR-040
e a MG-680, passando pelo Projeto Entre-Ribeiros.

A proposição conta com o apoio da Secretaria de Transportes e da
Prefeitura Municipal de Paracatu.

Sendo assim, conto com o apoio de meus pares para a aprovação
deste projeto.

- 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 1.809/2007
Dispõe sobre preferência de tramitação aos procedimentos judiciais

em que figure como parte pessoa idosa, beneficiária da assistência
judiciária gratuita.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos procedimentos judiciais sob o benefício da assistência

judiciária gratuita, a pessoa idosa que figure como parte terá
prioridade em todo ato ou diligência procedimental.

§ 1º - Considera-se idosa, para efeito desta lei, a pessoa com mais
de sessenta anos de idade, conforme o art. 2º da Lei nº 12.666, de
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1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso.
§ 2º - Os atos procedimentais a que se refere o "caput" deste artigo

serão os de distribuição, publicação de despachos na imprensa oficial,
citações e intimações, inclusão em pauta de audiências, julgamentos
e proferimento de decisões judiciais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto em tela visa a diminuir o tempo de espera na

tramitação de feitos no Judiciário em que figure como parte pessoa
idosa, que muitas vezes não consegue esperar a sentença final no
processo por ela intentado.

A justiça, de maneira geral, se tem preocupado muito com a
celeridade do feito, com um deslinde mais rápido, de forma que a
prestação jurisdicional atenda aos anseios da sociedade num prazo
razoável.

A proposição é oportuna e vem ao encontro dos anseios da
sociedade.

Assim sendo, conto com o apoio de meus ilustres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.810/2007
Dispõe sobre o registro policial obrigatório de estabelecimentos

comerciais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais para se habilitarem

legalmente ao exercício das atividades de compra, venda, troca ou
permuta, consignação ou depósito de mercadorias usadas,
reformadas ou recondicionadas, especialmente móveis, máquinas,
aparelhos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, acessórios, telefones
celulares e outros bens móveis são obrigados a se inscreverem,
previamente, no registro policial da delegacia de polícia de sua
jurisdição.

§ 1º - O não-atendimento da exigência contida no “caput” deste
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artigo implica a adoção das seguintes providências, pela delegacia de
polícia com jurisdição sobre o local da situação do estabelecimento
infrator:

I - notificação do responsável pelo estabelecimento infrator para que
promova, no prazo de trinta dias, a devida inscrição no registro policial
competente, instruída com os documentos necessários ou com a
defesa que julgar pertinente;

II - interdição do estabelecimento infrator, caso o responsável por ele
não promova, no prazo legal, a devida inscrição no registro policial
competente, instruída com os documentos necessários, ou caso seja
julgada improcedente a defesa apresentada, sendo que dessa decisão
de interdição cabe recurso administrativo, com efeito suspensivo, para
o Chefe da Polícia Civil, no prazo de trinta dias da intimação.

§ 2o - Os estabelecimentos comerciais já existentes, não inscritos no
registro policial exigido por esta lei, terão o prazo de até sessenta
dias, a contar de sua publicação, para regularizarem sua situação,
devendo apresentar, no ato de seu registro, relação em duas vias,
contendo todas as mercadorias usadas em estoque, indicando o
número e o tipo do documento fiscal de origem, a marca, as
características e outras especificações.

Art. 2o - A inscrição no registro policial obrigatório instituído por esta
lei será feita na delegacia de polícia da jurisdição do estabelecimento
comercial, mediante requerimento assinado pelo titular da empresa
em nome individual, pelo representante legal seu ou da sociedade
empresária, conforme o caso, acompanhado com a seguinte
documentação:

I - cópia autenticada do ato constitutivo da empresa ou firma em
nome individual, atualizado, registrado na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais;

II - inventário, em duas vias, das mercadorias usadas descritas no
art. 1o, “caput”, se existentes no estabelecimento;

III - certidões negativas do Distribuidor do Fórum Criminal das
Justiças Federal e Estadual, em nome dos representantes e sócios ou
titulares da sociedade empresária ou da empresa em nome individual.

Art. 3o - A delegacia de polícia do registro do estabelecimento
comercial emitirá em nome deste um Certificado de Registro Policial



1025

para ser afixado em local visível no estabelecimento, para fins de
comprovação de sua regularidade.

Parágrafo único - Cabe recurso administrativo para o Chefe da
Polícia Civil da decisão que defere ou não o registro, no prazo de
trinta dias da respectiva intimação.

Art. 4º - As entradas, nos estabelecimentos comerciais, de
mercadorias usadas, reformadas ou recondicionadas, ainda que a
título de consignação, troca, permuta, doação ou depósito, deverão
ser relacionadas, em instrumento apropriado, pelo responsável pelo
estabelecimento, de modo que seja indicado o número e o tipo do
documento fiscal de origem, a marca e o tipo da mercadoria, e o
nome, o endereço, o número de inscrição no CPF e do RG do
fornecedor ou vendedor, ficando tal relação à disposição da delegacia
de polícia competente.

Parágrafo único - Igualmente serão relacionadas em instrumento
apropriado as saídas das mercadorias usadas, com anotações do
nome, endereço, identidade e CPF do adquirente, bem como o
número do documento fiscal emitido, ficando tal relação à disposição
da delegacia de polícia competente.

Art. 5º - O não-atendimento da exigência do art. 4o implica a adoção
das seguintes providências, pela delegacia de polícia com jurisdição
sobre o local da situação do estabelecimento infrator:

I - notificação do responsável pelo estabelecimento infrator para que
promova, no prazo de trinta dias, o devido relacionamento das
mercadorias, podendo apresentar a defesa que julgar pertinente;

II - apreensão da mercadoria, caso o responsável pelo
estabelecimento não promova, no prazo legal, o devido
relacionamento das mercadorias ou seja julgada improcedente a
defesa apresentada;

III - interdição do estabelecimento infrator, no caso de reincidência
da infração, sendo que dessa decisão cabe recurso administrativo,
com efeito suspensivo, para o Chefe da Polícia Civil, no prazo de trinta
dias da intimação.

Art. 6o - As mercadorias usadas apreendidas não reclamadas e
abandonadas em poder da delegacia de polícia, por período igual ou
superior a um ano, serão alienadas em hasta pública.
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§ 1o - O processo licitatório será instaurado com autorização do
Titular da Secretaria de Defesa Social, a quem compete nomear a
Comissão Especial de Licitação composta de, no mínimo, três
membros, servidores estáveis, instruindo-se o processo com os
seguintes documentos, no mínimo:

I - auto de apreensão das mercadorias usadas encontradas em
situação irregular;

II - laudo pericial contendo avaliação dos bens móveis usados,
apreendidos, a serem leiloados;

III - relatório circunstanciado da fiscalização realizada, elaborado
pela delegacia de polícia autora da apreensão;

IV - prova da publicação, por três vezes consecutivas, no diário
oficial dos Poderes do Estado e em jornal de circulação em âmbito
estadual, contendo discriminação minuciosa das mercadorias usadas
apreendidas, o nome do estabelecimento ou da pessoa em poder do
qual foi feita a apreensão, o número do Termo de Apreensão e o
prazo de até trinta dias, contado da última publicação, para a
comprovação da regularização dos bens móveis usados a serem
leiloados.

§ 2º - A licitação tratada neste artigo obedecerá aos ditames da Lei
de Licitações e Contratos, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de
1993.

Art. 7o - O Chefe da Polícia Civil determinará a realização de
levantamentos em todas as delegacias de polícia, a fim de que sejam
relacionados os bens móveis e mercadorias, usados, apreendidos e
na situação descrita no art. 6o, para serem alienados e encaminhará o
resultado desses levantamentos à Comissão Especial de Licitação de
que cuida o § 1o do art. 6º.

Art. 8o - A partir da vigência desta lei os levantamentos mencionados
no art. 7o passarão a ser rotineiros, no final de cada mês, para os
efeitos do disposto no art. 7o.

Art. 9o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
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Justificação: Este projeto de lei trata da criação de mais um
mecanismo de controle da comercialização e circulação de
mercadorias usadas, na tentativa de coibir a receptação. Tendo em
vista a falta de um mecanismo legal capaz de coibir tal prática,
estamos apresentando a esta egrégia Assembléia este projeto de lei,
cuja medida certamente refletirá na redução dos crimes de furtos e
roubos. Desde já conto com o apoio dos nobres pares para aprovação
desta proposição.

- 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 1.811/2007
Dispõe sobre restrições a exposição à venda, a comercialização e a

entrega ao consumo do álcool etílico hidratado e anidro, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A exposição à venda, a comercialização e a entrega ao

consumo do álcool etílico hidratado em qualquer graduação e do
álcool etílico anidro estão sujeitas às restrições previstas nesta lei.

Art. 2º - O álcool etílico hidratado ou anidro como substância,
produto formulado ou acabado somente pode ser exposto à venda,
comercializado e entregue ao consumo, obedecidas as seguintes
condições:

I - o álcool etílico com graduação acima de 54º GL (cinqüenta e
quatro graus Gay Lussac) à temperatura de 20ºC (vinte graus Celsius)
será exposto à venda em solução coloidal na forma de gel
desnaturado, no volume máximo de 500g (quinhentos gramas) e em
embalagem resistente a impacto;

II - os produtos formulados à base de álcool etílico hidratado,
comercializados com graduações abaixo ou igual a 54º GL (cinqüenta
e quatro graus Gay Lussac) à temperatura de 20º (vinte graus Celsius)
conterão desnaturante;

III - o álcool etílico industrial e o destinado a testes laboratoriais e a
investigação científica, hidratado ou anidro conterão tampa com lacre
inviolável e rótulo com mensagem de advertência quanto à sua
finalidade e de proibição à venda direta ao consumidor;
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IV - o álcool etílico puro ou diluído, na forma líquida, somente pode
ser comercializado nos locais de dispensação de medicamentos e
drogas e até o volume de 50 ml (cinqüenta mililitros).

§ 1º - A viscosidade dinâmica do álcool etílico de que trata o inciso I
em formulação superior ou igual a 68% p/p (sessenta e oito por cento,
peso por peso) e temperatura de 25º C (vinte e cinco graus Celsius)
será maior ou igual a 8.000 cP (oito mil centipoise) e maior a 4.000
(quatro mil centipoise) para formulações inferiores a 68% p/p
(sessenta e oito por cento, peso por peso).

§ 2º - Para os fins do disposto no inciso II considera-se álcool
desnaturado aquele adicionado de uma ou mais substâncias
estranhas de sabor ou odor repugnantes que impeçam sua utilização
em bebidas, alimentos e produtos farmacêuticos e que seja
desprovido de efeito toxicológico que possa causar agravo à saúde.

§ 3º - As disposições deste artigo não se aplicam:
I - às bebidas alcoólicas;
II - ao álcool combustível;
III - aos produtos para uso em estabelecimentos de assistência à

saúde, humana ou animal, em concentração superior a 68% p/p
(sessenta e oito por cento, peso por peso), desde que conste no rótulo
mensagem de advertência quanto à sua finalidade e de proibição de
venda direta ao consumidor.

Art. 3º - É vedada a utilização em publicidade, rotulagem e
embalagem dos produtos de que trata esta lei, de designações,
nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer outras
indicações que possam permitir seu uso indevido ou ser atrativos às
crianças.

Art. 4º - A inobservância das disposições desta lei configura infração
sanitária, sujeitando o infrator às sanções administrativas cabíveis.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dos

nobres pares projeto de lei que dispõe sobre as restrições de
exposição à venda e de entrega ao consumo de produtos de interesse
para controle de risco à saúde da população, quais sejam, o álcool
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etílico hidratado e o álcool etílico anidro.
Diante da relevância da matéria, torna-se indispensável a sua

regulação pela via legislativa a fim de evitar questionamentos sobre o
mérito de atos regulatórios emanados da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o tema, como vem ocorrendo,
apesar das estatísticas que demonstram, à evidência, a eficácia da
proibição da comercialização desses produtos, em especial no que se
refere à apresentação na forma líquida, com uma significativa redução
dos acidentes pela utilização na forma proposta.

O álcool líquido é classificado como um inflamável. Os combustíveis
como a gasolina e o óleo diesel requerem manuseio, equipamentos e
instalações específicos, assim como o próprio álcool carburante. Os
combustíveis não podem ser comprados em pequenos volumes e só
podem ser adquiridos nos postos distribuidores. Porém, o álcool
líquido, que possui elevado risco, podia ser comercializado em
supermercados, mercadinhos e outros, até a adoção da RDC nº
46/2002, para o público em geral, inclusive crianças.

O álcool líquido no Brasil vem se sobressaindo de maneira cada vez
mais destacada, ocupando uma posição ímpar no mundo, sendo o
nosso país o único com essa estatística, por um costume popular de
se limpar tudo com álcool, que é responsável sozinho por quase 20%
da totalidade das queimaduras que aqui ocorrem. Em nenhum outro
país se encontra uma estatística de queimaduras por álcool, nem
sendo mesmo mencionada pela comunidade científica internacional.
De acordo com as pesquisas da Sociedade Brasileira de Queimados -
SBQ -, o agente que mais causa acidentes são os líquidos
superaquecidos, que abrangem 37% dos casos. O local em que mais
ocorrem acidentes é a cozinha, e a faixa etária mais atingida é a de
até 12 anos, com 33% das ocorrências.

O produto álcool líquido foi incorporado aos hábitos brasileiros por
questões culturais e de época, que hoje não têm mais fundamento.
Assim, fica claro, diante da situação, que é necessário prover e
implementar urgentemente a população de mecanismos legais que
reduzam ou eliminem esse flagelo.

No Brasil, existem 56 Centros de Tratamentos de Queimados.
Entretanto, várias capitais no País (especialmente nas Regiões Norte
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e Nordeste) não dispõem de atendimento especializado. Estima-se
que no ano de 2001 aconteceram 1.000.000 de acidentes por
queimaduras, sendo 150.000 causados por álcool líquido (15%), e
45.000 atingiram crianças de até 12 anos (30%).

A adoção do álcool etílico na forma física gel sobreveio da
necessidade de redução do número desses acidentes. O álcool etílico,
na forma líquida, quando atinge o corpo, espalha-se rapidamente,
podendo, em poucos segundos, provocar graves queimaduras. Caso
relatado pela classe médica trata de uma tentativa de suicídio com
insucesso, na qual foi utilizado o produto na forma gel que, em virtude
do tempo levado pela vítima para espalhá-lo por todo o corpo, causou
apenas leves queimaduras. Como o álcool gel, por sua vez, não tem o
poder de espalhar-se como o líquido, a Área de queima é sempre bem
menor num eventual acidente. O álcool gel é mais seguro que o álcool
líquido porque, fundamentalmente, é menor sua propagação,
reduzindo assim a região atingida quando do derramamento do
produto.

O uso do álcool líquido pela sociedade brasileira tem um aspecto
cultural bastante considerável. A população credita a ele um alto
poder de desinfecção e limpeza em geral. Do ponto de vista técnico,
este produto é eficaz como desinfetante na concentração entre 68% a
72% (peso/peso) e como solvente em vários tipos de sujidades.
Assim, existem outros produtos do ponto de vista prático eficazes para
atender a essas necessidades. O álcool líquido, por seu “consagrado
uso”, é visto como uma “solução excelente” para essas aplicações, o
que de fato não é verdadeiro. Ele pode ser facilmente substituído por
outros produtos, tais como os desinfetantes, que podem conferir até
maior eficácia, quando se fala do espectro de alcance biocida do
produto e, para limpeza, os detergentes, os limpa-vidros, os limpa-
fórmica e outras categorias específicas com melhores resultados.

Comparativamente, o álcool na forma gel conserva suas
propriedades quanto à inflamabilidade e à desinfecção. Em ambos os
casos é mais eficaz do que o álcool líquido, uma vez que o tempo de
evaporação do produto aumenta significativamente, melhorando assim
o rendimento em sua utilização.

Na forma líquida, em volumes de 50ml, pode ser comercializado nas
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farmácias e nas drogarias, para as finalidades nas quais seja
impossível a utilização de um substituto na forma gel, como, por
exemplo, a desinfecção de canetas dentárias, entre outras.

O álcool etílico na forma líquida poderá ser utilizado em
estabelecimentos de assistência à saúde desde que em
concentrações superiores a 68% p/p, preservando, assim, a aplicação
em ambientes hospitalares, clínicas e outros.

A desnaturação objetiva evitar que o álcool dedicado a outras
finalidades e utilizações não seja consumido como bebida alcoólica,
conforme algumas pesquisas demonstram.

Deve-se garantir que o álcool etílico industrial e o álcool etílico
destinado a testes laboratoriais e à investigação científica não corram
o risco de ser adulterados. Assim, a tampa com lacre de
inviolabilidade garante, entre outras coisas, que uma farmácia de
manipulação não utilize álcool de procedência duvidosa, colocando
em risco os produtos por ela manipulados.

A introdução do álcool gel no mercado brasileiro mostra resultados
positivos para a saúde pública. Pesquisa da Sociedade Brasileira de
Queimados - SBQ -, em 56 centros de tratamentos de queimados no
Brasil, comprovou que depois da publicação da RDC nº 46, de
20/2/2002, o número de acidentes por álcool obteve uma redução
entre 60% e 65%. No Estado do Ceará, a redução foi de 80%. A
Resolução trouxe redução dos custos para o Estado com tratamento
de queimados, visto que esse tipo de acidente causa graves danos
estéticos, psicológicos, e, em alguns casos, funcionais,
freqüentemente irreversíveis. Segundo a SBQ, o custo do tratamento
de um paciente “grande queimado” é de R$1.200,00 a R$1.500,00 por
dia. Fala-se aqui em 150.000 acidentes por ano, sem levar em conta a
reabilitação e os custos indiretos.

Embora seja inconteste o poder regulatório da Anvisa, como
demonstram os arts. 7º, IV, e 8º, da Lei nº 9.782, de 26/1/99, o
assunto tem se prestado a interpretações e avaliações equivocadas
em procedimentos judiciais, obstando a aplicação efetiva da norma,
consubstanciada em Resolução da Agência, precedida de amplos
estudos e debates com os segmentos envolvidos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.812/2007
Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do

Comércio de Móveis e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, na microrregião de Ubá, o Pólo de

Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.
Parágrafo único - Integram o pólo de desenvolvimento criado por

esta lei os Municípios de Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio Pomba,
Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio Branco,
sendo Ubá o Município sede do pólo.

Art. 2º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas industriais e comerciais instaladas nos
Municípios integrantes do pólo de desenvolvimento que venham a
expandir suas atividades e as que neles venham a instalar-se.

Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
referidas no art. 2º:

I - a elaboração de projetos sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplanagem e de
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e
de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra- estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com a produção e a comercialização de móveis.

Art. 4º - O Estado fica autorizado a conceder às empresas referidas
no art. 2º os seguintes benefícios fiscais:

I - redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações
internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos
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utilizados nas fases de produção e industrialização de móveis,
observados os prazos, as formas e as condições estabelecidas em
regulamento;

II - concessão de período de carência de dois anos, contado do
início das atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do pólo de desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5º - Os Municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º
poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais às empresas que implantarem projetos industriais em seus
territórios.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao pólo de
desenvolvimento criado por esta lei, inclusive o número de empresas
atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito
oficiais.

Art. 8º - A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e
dos benefícios fiscais previstos nesta lei remeterá ao governo do
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Parágrafo único - Os incentivos a que se refere o art. 3º serão
concedidos de forma gradativa, observada a disponibilidade
orçamentária.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
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Leonardo Moreira
Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem

apresentando uma expressiva expansão e é constituída de mais de 6
mil empresas, colocando o Estado em 5º lugar em termos de
faturamento no setor. Novos pólos moveleiros vêm surgindo em
diferentes regiões, contribuindo para a geração de novos empregos e
o aumento da renda. As medidas propostas no projeto promoveriam
aumento não só da produção industrial, mas também do número de
postos de trabalho e da arrecadação tributária, o que traria
desenvolvimento a essa região do Estado e melhoraria a qualidade de
vida de sua população.

É importante salientar que grande parte das cidades que
compreendem esse pólo tem como principal atividade econômica a
industrialização e o comércio de móveis. No entanto, o setor tem
enfrentado sérios problemas, principalmente com a escassez de
matéria-prima. Para não fecharem suas fábricas, os empresários são
obrigados a comprar madeira em Estados do Norte do país,
sujeitando-se a pagar altos fretes. Além disso, têm que enfrentar a
concorrência de Estados onde a carga tributária é menor. Para evitar
que a situação se agrave ainda mais, algumas ações efetivas devem
ser implementadas.

É fundamental, portanto, a união de esforços dos poderes públicos
federal, estadual e municipal, juntamente com a iniciativa privada,
para que esse importante setor da indústria mineira não chegue à
estagnação ou, o que seria pior, se torne economicamente inviável, o
que poderia acarretar o fechamento de muitas pequenas fábricas de
móveis de toda a região, aumentando ainda mais o desemprego e
retirando a única fonte de renda de milhares de famílias.

A proposição que apresentamos, ao instituir oficialmente o pólo
moveleiro de Ubá, busca fazer justiça à região e incentivar a expansão
dessa importante atividade econômica, a qual hoje representa o 3º
pólo moveleiro do Brasil.

Por estas razões e porque a região de Ubá, com sua indústria
moveleira, muito tem contribuído para o crescimento econômico da
região, aguardo dos meus pares apoio à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.813/2007
Dispõe sobre a produção, a comercialização e a distribuição de

listas telefônicas no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Observado o disposto na legislação federal, ficam as

concessionárias do serviço de telefonia fixa, comutada com atuação
no Estado, obrigadas a fornecer seus cadastros, para efeito de edição
de lista de assinantes, de que trata o art. 213 da Lei Federal nº 9.472,
de 16 de julho de 1997, a preços que cubram apenas os custos
relativos ao seu fornecimento.

Art. 2º - A veiculação, a qualquer título, de mensagem que vincule a
operadora do sistema de telefonia fixa à empresa responsável pela
lista telefônica, de que trata o artigo anterior, com o objetivo de induzir
a erro o consumidor, ensejará a aplicação de multa de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser paga pela empresa
responsável pela mensagem.

Art. 3º - Caberá aos órgãos descritos na Lei Federal nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 2.181, de 21 de
março de 1997, a aplicação da penalidade prevista nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Comissão Especial da Lista de Assinantes, criada em

2002 para apurar possíveis irregularidades na TELEMAR, tendo em
vista as denúncias sobre os procedimentos adotados por essa
empresa para a publicação da lista de assinantes, em seu relatório
final concluiu que a TELEMAR, em conluio com a TELELISTA, estava
praticando atos ilícitos ao permitir que essa empresa utilizasse,
indevidamente, o seu nome, a sua logomarca e até seu espaço físico
e agisse, portanto, em seu nome.

De fato, a TELELISTA veiculava várias mensagens que levavam a
crer ser ela produto oficial da TELEMAR, induzindo a erro o
consumidor. Ademais, a TELEMAR impunha entraves para o
fornecimento de dados imprescindíveis à produção de listas por outras
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empresas, impedindo, portanto, a livre concorrência.
Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.472, de 1997, no seu art. 86, veda

expressamente a exploração de outra atividade por parte da
concessionária que não seja aquela objeto do contrato de concessão
de serviço de telefonia fixa comutada.

Ainda estabelece, no seu art. 213, ser “livre a qualquer interessado a
divulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes do serviço
telefônico fixo comutado destinado ao uso público e geral”.

O § 1º do mesmo artigo determina que, observado o disposto nos
incisos VI e IX do art. 3º da citada lei, os quais se referem ao direito de
privacidade do consumidor, “as prestadoras do serviço estarão
obrigadas a fornecer, a prazos e a preços razoáveis e de forma não
discriminatória, a relação de seus assinantes a quem queira divulgá-
la”. Por seu turno, o § 2º do mencionado art. 213 dispõe ser
“obrigatório e gratuito o fornecimento, pela prestadora, de listas
telefônicas aos assinantes dos serviços, diretamente ou por meio de
terceiros, nos termos em que dispuser a Agência”.

Analisando as conclusões a que chegou a Comissão Especial
referida, verifica-se que a TELEMAR estava agindo irregularmente,
descumprindo a legislação federal referente à matéria.

O projeto de lei proposto busca, então, evitar o prosseguimento
dessas ações, impondo multa de R$3.000.000,00 à empresa
responsável pela lista telefônica que divulgue mensagem que a
vincule à operadora do sistema de telefonia fixa, induzindo a erro o
consumidor.

Lembre-se que, de acordo com o art. 6º, IV, do Código do
Consumidor, é direito básico do consumidor a proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva. Segundo o art. 3º do projeto, os
órgãos relacionados no Código do Consumidor serão os responsáveis
pela aplicação da penalidade. Por fim, o art. 1º da proposição apenas
repete o disposto na legislação federal já citada, a qual obriga a
concessionária do serviço de telefonia fixa comutada a fornecer seu
cadastro para efeito de edição de lista de assinantes, a qualquer
interessado, a preços que cubram somente os custos relativos a seu
fornecimento.

A proposição contém dispositivos que se referem à defesa do
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consumidor, matéria de legislação concorrente entre a União e os
Estados, nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República.

O próprio Código do Consumidor, no art. 55, estabelece que “a
União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas
suas respectivas Áreas de atuação administrativa, baixarão normas
relativas à produção, à industrialização, à distribuição e ao consumo
de produtos e serviços”.

Não há problema quanto à iniciativa, visto que a matéria não se
encontra entre aquelas de iniciativa privativa arroladas no art. 66 da
Constituição Estadual.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.814/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Central Santa Paulina

SSVP, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central

Santa Paulina SSVP, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o Conselho Central Santa Paulina SSVP, associação sem fins
lucrativos que tem por finalidade o trabalho de natureza beneficente,
filantrópico, caritativo, cultural, promocional e de assistência social. No
desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto
à raça, à cor, ao sexo, à condição social, ao credo político ou religioso
das pessoas assistidas. Além disso, atende com observância dos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e eficiência.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa
forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
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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 1.815/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções, nos livros didáticos

distribuídos nas escolas públicas aos alunos do ensino fundamental e
ensino médio do Estado, sobre os malefícios do consumo de álcool,
tabaco e drogas, na forma de informação impressa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a inserção, em todo livro didático distribuído

na rede estadual de ensino, aos alunos do ensino fundamental e
ensino médio, sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e
drogas, na forma de informação impressa.

Art. 2º - O texto informativo será redigido pela Secretaria de Estado
da Educação em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e
enviado às editoras, devendo haver no mínimo uma inserção a cada
cinqüenta páginas dos textos a serem impressos.

§ 1º - O texto a que se refere o “caput” deste artigo ocupará página
inteira, podendo, além do texto, conter ilustrações.

§ 2º - Em caso de desídia ou omissão dos órgãos referidos no
“caput” deste artigo, em relação ao envio do conteúdo da mensagem a
ser inserida no texto, caberá às editoras, no prazo de até dez dias do
recebimento do conteúdo do texto a ser publicado, notificar os
representantes das Secretarias de Estado de Educação e de Saúde
para, no prazo de até dez dias do recebimento da notificação, sanar a
irregularidade, sob pena de multa de 50.000 (cinqüenta mil) Ufirs.

Art. 3º - O valor total das multas a serem arrecadadas será
destinado a programas estaduais de combate ao alcoolismo,
tabagismo e drogas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a
conta de dotações orçamentárias próprias dos órgãos especificados
no “caput” do art. 2º desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O governo do Estado tem, nas suas ações
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administrativas, demonstrado sua nobre preocupação com a
prevenção do consumo de álcool, tabaco, e drogas, por meio da
criação da Sub-Secretaria Antidrogas na sua estrutura administrativa.

Está consignado na Constituição do Estado, no inciso II do parágrafo
único, do art. 186 e no art. 195 o seguinte:

“Art. 186 - A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever
do Estado, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que
visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”

(...)
II - acesso às informações de interesse para a saúde, obrigado o

Poder Público a manter a população informada sobre os riscos e
danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle.

Art. 195 - A educação, direito de todos, dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com
vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Como visto, cabe ao Estado a nobre tarefa de elaborar políticas
públicas que visem a garantir aos cidadãos acesso às informações de
interesse para a saúde, notadamente aquelas que objetivam informar
e esclarecer a população sobre os riscos e danos à saúde e sobre as
medidas de prevenção e controle.

Pelas mencionadas justificativas, espero contar com o apoio de
meus nobres pares para a aprovação desta importante medida
legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.816/2007
Obriga as operadoras de telefonia que atuam no Estado a notificar o

consumidor sobre o bloqueio do aparelho telefônico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas prestadoras de serviço de telefonia que

operam no Estado obrigadas a comunicar aos seus clientes a intenção
de bloqueio da linha, bem como a justificação para tanto.
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Parágrafo único - A comunicação será realizada pela prestadora por
meio escrito de correspondência e por meio de mensagem virtual ao
cliente.

Art. 2º - Para os fins do disposto no art. 1º, fica estipulado o prazo
mínimo de 48 horas de antecedência para se informar o cliente sobre
o bloqueio.

Art. 3º - Em caso de descumprimento do disposto no art. 1º desta lei,
fica o usuário do serviço isento do pagamento da conta referente ao
mês da ocorrência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões 13 de novembro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: O art. 24, VIII, da Constituição Federal, e o art. 10, XV,

“h”, da Constituição do Estado, dispõem acerca da competência
concorrente entre União e Estado acerca de responsabilidade por
dano ao consumidor.

Por sua vez, o art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078, de 1990, garante
ao usuário dos serviços de telefonia o direito à informação adequada e
clara sobre os serviços que lhe são prestados. Ocorre que a maioria
dos usuários das operadoras de telefonia muitas vezes são
surpreendidos com o bloqueio de suas linhas telefônicas e não são
informados com antecedência sobre o fato, o que lhes causa grandes
transtornos.

Nos juizados especiais, há várias reclamações a respeito de
bloqueio de linha em virtude de cobrança indevida de fatura quitada.

O estatuto consumerista tem como um de seus objetivos primordiais
expurgar as circunstâncias que possam vir a agravar a natural
hipossuficiência do consumidor, evitando o que a doutrina espanhola
entende por “degradación de la posición del consumidor” (Muñoz,
Miguel Ruiz.” Introducción: consumidores, mercado y derecho.”. In
“Curso sobre protección jurídica de los consumidores.”. Madrid, Ed.
Mc Graw Hill, 1999, pág. 8). Inegavelmente, ele visa sanar a
complexidade típica das relações hodiernas, a fim de que a posição
vulnerável do consumidor não seja salientada ainda mais.

A solução está em assegurar a confiança do consumidor por meio
da transparência e de uma proximidade informativa considerável, daí
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a pertinência das normas ora propostas. A aprovação destas, além de
garantir os direitos do consumidor, certamente irá diminuir o número
de ações junto ao Poder Judiciário, diminuindo os gastos do poder
público e acelerando a prestação jurisdicional.

- 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 1.817/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Manhuaçu 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

Manhuaçu o imóvel constituído de Área de 471,00m², composto dos
lotes nºs 5 e 11, do Quarteirão F, dividido, pela frente, numa extensão
de 12m com a Rua nº Um, pelo lado esquerdo, numa extensão de
39,50m, confrontando-se com os lotes nºs 6 e 12, pelo lado direito,
numa extensão de 39m, com os lotes nºs 4 e 10, e pelos fundos,
numa extensão de 12m, confrontando-se com a Rua Três, Matrícula
nº 3.794, fls. 162, Livro nº 4, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Manhuaçu.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
construção de um posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel reverterá 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.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: O terreno a que se refere o projeto, com Área de

471,00m²., que faz parte da zona rural de Manhuaçu, no Distrito de
São Pedro do Avaí, pertence ao Estado.

Em função da crescente responsabilidade do Município na Área da
saúde, a construção de uma unidade de atendimento destinada às
pessoas ali residentes - registre-se, na maioria, famílias de baixa
renda - ultrapassa os limites do dever para se constituir em uma
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verdadeira questão de justiça social.
Há exigências legais para que os Municípios tenham acesso aos

recursos destinados à saúde, e não se pode prescindir da participação
integrada dos três níveis de esfera de governo, mormente quando a
gestão direta, portanto a maior responsabilidade, acaba recaindo
sobre o Município. Então, tendo o Estado o domínio de um imóvel nas
condições que atendem os interesses da coletividade, nada mais justo
que seja doado ao Município esse imóvel, desta feita considerando-se
a vontade dos governos, de cumprir o seu dever constitucional de bem
administrar, e a do povo, de ser atendido com dignidade.

Pelas razões expostas, espera-se o apoio dos nobres pares à
aprovação desta 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 1.818/2007
Dá denominação à rodovia que liga os Municípios de Conceição do

Mato Dentro e Serro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada José Aparecido de Oliveira a rodovia que

liga os Municípios de Conceição do Mato Dentro e Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Natural de Conceição do Mato Dentro, José Aparecido

de Oliveira, após concluir seus estudos em Ouro Preto e Belo
Horizonte, projeta-se como jornalista, trabalhando na Rádio
Inconfidência, no “Diário do Comércio”, no “Correio do Dia”, no
“Correio da Manhã” (RJ), no “Estado de Minas”, e como Diretor da
“Revista Alterosa” e do “Diário de Minas”. Nessa Área, foi Diretor da
Associação Mineira de Imprensa, do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais e da Federação Nacional dos
Jornalistas.

Inicia sua vida pública, por meio do jornalismo, como um dos mais
destacados líderes da resistência democrática da sua geração. Na
campanha eleitoral de 1960, participa do movimento que conduz Jânio
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Quadros à Presidência da República e, nesse governo, ocupa a
Secretaria da Presidência da República. Em 1962, é eleito Deputado
Federal, sendo um dos 10 mais votados em Minas Gerais. Na Câmara
dos Deputados tem singular atuação, afirmando-se como líder do
movimento de renovação e revitalização da União Democrática
Nacional - UDN.

Com a renúncia de Jânio Quadros, tem seu mandato como
Deputado Federal cassado pelo regime militar, além dos direitos
políticos suspensos por quase duas décadas. Como cidadão,
apresenta protesto judicial contra o comando militar revolucionário, por
intermédio do advogado Sobral Pinto. Durante o período de exceção,
exerce atividades empresariais e intelectuais, além de atuar na
resistência democrática.

Em Minas Gerais, exerce a função de Secretário de Estado da
Agricultura e, no governo Magalhães Pinto, as de Secretário de
Estado do Governo, e do Interior e Justiça, cargos em que reafirma
suas qualidades de administrador e de homem público.

Em 1982, ao readquirir os direitos políticos, é eleito Deputado
Federal por Minas Gerais e designado, pelo Governador Tancredo
Neves, para a instituição da Secretaria de Estado da Cultura e, como
seu primeiro titular, promove o Fórum Nacional de Secretários da
Cultura, do qual foi o primeiro presidente.

Em 1985, o Presidente da República eleito, Tancredo Neves,
designa-o Ministro de Estado da Cultura, cargo criado na esfera da
administração federal. Posteriormente, é convidado, pelo Presidente
José Sarney, para exercer o cargo de Governador do Distrito Federal.

Em outubro de 1992, é nomeado Embaixador do Brasil em Portugal,
cujas credenciais apresenta ao então Presidente Mário Soares. Nessa
qualidade, lança a proposta político-diplomática da criação da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Seu último cargo político é o de Assessor Especial de Relações
Internacionais na gestão de Itamar Franco no governo de Minas
Gerais. Antes de adoecer, preside a Fundação Oscar Niemeyer.
Como reconhecimento da atividade desenvolvida e pela obra
realizada, possui condecorações concedidas por Chefes de Estado e
de governo de diversos países.
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Com seu falecimento, em 19/10/2007, José Aparecido de Oliveira
deixa um vazio na política nacional, mas permanecerá na memória
dos mineiros por meio da homenagem pretendida por este projeto de
lei, para o qual contamos com o apoio dos nobres pares.

- 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 1.819/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Itapuã, com sede no Município
de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Delvito Alves
Justificação: A iniciativa ora apresentada visa criar mecanismos que

concorram ao reconhecimento da conceituada Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Itapuã, uma vez que, conforme
demonstra seu estatuto, que instrui o projeto, trata-se de uma
entidade voltada para a luta da melhoria da qualidade de vida da
população local, além de proporcionar o estímulo à promoção cultural,
à ética, à cidadania, à educação profissional e ao combate à pobreza.

A referida associação vem, ao longo dos anos, desenvolvendo
inúmeros programas na Área ambiental e social no Bairro Itapuã,
tendo como objetivo principal proporcionar à população uma melhor
qualidade de vida.

Assim, na qualidade de representante do Noroeste mineiro nesta
Casa Legislativa, este subscritor encaminha este projeto com o
objetivo de reconhecer como entidade de utilidade pública a já referida
instituição, fato que incentivará ainda mais seus Diretores e demais
associados na busca incansável do trabalho em prol do
desenvolvimento econômico, social, cultural e ecológico dos
moradores do Bairro.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma
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relevância para nosso Município, é que pedimos apoio aos nobres
pares desta Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.820/2007
Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais - S.O.S de

Claúdio-MG, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de Obras

Sociais-S.O.S de Claúdio - MG, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O Serviço de Obras Sociais - S.O.S de Cláudio-MG,

com sede no Município de Cláudio, é uma entidade civil sem fins
lucrativos, que tem entre suas finalidades precípuas, a prestação da
assistência social, especificamente na cidade de Cláudio-MG.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua
Diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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 1.821/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

da Comunidade do Gambá - Amagamba -, com sede no Município de
Catas Altas da Noruega.

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

Moradores e Amigos da Comunidade do Gambá - Amagamba -, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: A principal finalidade da Amagamba é a prestação de

serviços de assistência social. Contribui, também, para o fomento e
racionalização das explorações agropecuárias, visando a geração de
renda e a melhoria das condições de vida de seus associados. É uma
entidade sem fins lucrativos, fundada há mais de um ano, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas.

Cumprindo a Associação todos os requisitos legais, contamos com o
apoio desta Casa para o reconhecimento de sua 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 1.822/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Composição de Parcerias

de Projetos & Ações - o Proação -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

de Parcerias de Projetos & Ações - o Proação -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Núcleo de Composição de Parcerias de Projetos &

Ações - o Proação -, em pleno e regular exercício, com sede na Rua
Capitão Procópio, 39, Bairro Santa Tereza, no Município de Belo
Horizonte, é uma entidade de caráter beneficente e filantrópico, sem
fins lucrativos, voltada para a assistência social, educativa, artística e
esportiva.

Tal entidade tem como objetivo prioritário a assistência social a
crianças de baixa renda e adolescentes. Em suas atividades o
Proação atende a 317 crianças e adolescentes, bem como seus
familiares, das comunidades de Vila Dias, Vila São Vicente e Torres
Gêmeas, na região Leste da Capital.
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As finalidades e os objetivos do Proação são promover a ética, a
paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores
universais, observados os parâmetros da educação para o trabalho,
suscitar interesse pelo mundo da cultura, promover, incentivar e
apoiar atividades pertinentes à cultura, ao esporte e ao lazer, elaborar
e produzir material educativo, oferecer serviços de apoio às
comunidades, organizar e executar atividades de recreação e lazer,
bem como as demais previstas no estatuto.

O Núcleo encontra-se em pleno e regular funcionamento desde o dia
22/8/2005, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

Assim, por preencher os requisitos legais, esperamos o apoio dos
nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.460/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que pleiteia

seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG solicitando medida
de urgência no trecho da BR-356 que liga o Município de Rosário da
Limeira ao Município de Muriaé na Serra de Pirapanema, tendo em
vista o estreitamento da pista e a falta de sinalização. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 1.461/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja enviado
ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre a legalidade do
procedimento adotado pela Secretaria Municipal de Saúde de
Manhuaçu de exclusão dos pacientes a serem atendidos pelo Ipsemg
do direito de serem beneficiados pelo Programa Tratamento fora do
Domicílio, financiado pelo SUS.

Nº 1.462/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja enviado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de
informações sobre conjuntos habitacionais construídos pela Cohab e
sobre o Programa Lares Geraes.

Nº 1.463/2007, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
enviado à Secretária de Meio Ambiente pedido de informações sobre
as ações tomadas por ela em decorrência da audiência pública da
referida Comissão em Peirópolis.
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Nº 1.464/2007, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
enviado à Secretária de Turismo pedido de informações sobre as
ações tomadas por ela em decorrência da audiência pública dessa
Comissão em Peirópolis. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.465/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Ministro da Saúde, ao
Secretário de Saúde, ao Secretário Municipal de Saúde e à Diretoria
da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte pela inauguração do
Centro de Especialidades Médicas.

Nº 1.466/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Secretário de Estado de
Defesa Social pela inauguração do presídio de Montes Claros.

Nº 1.467/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à
reimplantação do Projeto Arca das Letras como incentivo à leitura em
comunidades e assentamentos rurais.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja
encaminhado à Procuradoria da ALMG pedido de informações sobre o
montante de servidores desta Casa que ainda demandam na Justiça o
recebimento da URV, bem como o valor total reivindicado em juízo. (-
À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Antônio Júlio (2).

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Altera o art. 17 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,
que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos
servidores públicos do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 17 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de

2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - À segurada gestante será concedida licença-maternidade

por cento e oitenta dias, com remuneração integral, mediante a
apresentação de atestado médico oficial.”.



1049

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2007.
Ana Maria Resende - Cecília Ferramenta - Elisa Costa - Gláucia

Brandão - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela Reis.
Justificação: O projeto de lei complementar ora apresentado é de

suma importância, pois a ampliação do período de licença-
maternidade para 180 dias atenderá também aos anseios das
servidoras efetivas da administração pública estadual no período de
amamentação.

O amparo à maternidade tem amplo caráter social. Como célula da
sociedade, a família tem que ser preservada e, para isto, é necessário
que a mãe esteja integralmente disponível para os cuidados
indispensáveis ao filho, nos primeiros meses de vida, sobretudo para
o aleitamento materno.

É necessário ressaltar que, mais do que um benefício para as mães
trabalhadoras, se trata de um direito fundamental das crianças. O forte
vínculo afetivo entre mães e filhos é essencial para o desenvolvimento
saudável e equilibrado de meninos e meninas. A primeira infância
deve ser preservada e cuidada.

A Sociedade Brasileira de Pediatria é favorável a que o aleitamento
materno deve estender-se pelo menos até os primeiros seis meses de
vida do bebê.

Diante do exposto, é fundamental a ampliação da licença
maternidade também aos servidores do Estado de Minas Gerais,
igualando assim a alguns Estados e Municípios brasileiros que já
concedem esse beneficio as suas funcionárias.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto.

REQUERIMENTO
Do Deputado Jayro Lessa em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos por sua
posse como Presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado
de Minas Gerais.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
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de Turismo, de Segurança Pública e de Saúde e dos Deputados Sávio
Souza Cruz (2) e Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, telespectadores da TV Assembléia, populares aqui
presentes, infelizmente o fato que nos traz a esta tribuna hoje é para
dar, mais uma vez, uma triste notícia de violência, de arbítrio, de
desumanidade, ocorrida, novamente, em um estabelecimento penal
do Estado de Minas Gerais. Quero aqui primeiro registrar que essa
denúncia nos foi encaminhada pela Juíza da Vara Criminal de
Araguari, Dra. Soraia Brasileiro Teixeira. Destaco que, quando os
órgãos públicos funcionam em um Município, agem efetivamente,
como verificamos nesse caso, a gente realmente se aproxima mais de
uma situação de justiça social.

No dia 29 de outubro, um cidadão de Araguari, de nome Agamenon
Pereira do Nascimento, foi a uma delegacia da referida cidade onde
estava sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência -
TCO. Pelas informações que nos foram repassadas pelo Ministério
Público por intermédio do Procurador Sérgio Tonet e também pela
própria Juíza, esse cidadão se negou a assinar. Naquele momento,
ele teve uma discussão com os policiais civis. Foi agredido e chegou a
agredir um policial. No final da tarde, ele foi levado para o Presídio
Irmãos Naves, presídio que carrega esse nome por causa de um
tremendo erro jurídico que todos conhecemos, ocorrido há seis
décadas na Comarca de Araguari.

É interessante, Srs. Deputados, que esse preso foi torturado da hora
em que entrou lá, no dia 29 de outubro, até às 3 horas da manhã do
dia 30 de outubro. Faleceu. Segundo o depoimento da MM. Juíza, ele
teve praticamente todos os ossos de seu corpo quebrados, em virtude
da tortura. Ficou praticamente uma massa de carne disforme. Mais do
que depressa, ao tomar notícia, o Ministério Público, na última sexta-
feira, requereu a prisão de oito Agentes Penitenciários e de um policial
civil. Na mesma hora, o pedido foi deferido favoravelmente pela Juíza
de Direito daquela cidade. Seis cidadãos se encontram presos, e três
estão foragidos. É interessante que participou desse crime de lesa-
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humanidade, o crime de tortura, o policial civil que está foragido
Simeão Clemente de Souza e os Agentes Penitenciários Alberto de
Melo Pereira, Cristiano Carneiro de Oliveira, Juliano Marques Ferreira,
Marcos Paulo da Silva, Maurício Lopes da Cunha Júnior, Odilon
Augusto dos Anjos, Fernando Fernandes Martins e Carlos Eduardo de
Oliveira Alves, estando dois destes também foragidos.

Srs. Deputados, o que nos choca aqui... Peço desculpas por ler um
depoimento como esse, de uma enfermeira que dava plantão na
madrugada do dia 30, no pronto-socorro daquela cidade. Peço
desculpas por talvez eu agora invadir algum lar e alguma criança ou
algum menor esteja ouvindo este relato. Assim a enfermeira Romilda
Falbo Diniz declarou ao Promotor de Justiça, Dr. Valter Shigueo
Moriyama, que vem atuando com muita firmeza nesse caso. Gostaria
de ler o relato da referida enfermeira. Iniciada a audiência, a
depoente, a enfermeira Romilda Falbo Diniz, prestou o seguinte
depoimento. (- Lê:)

“Que trabalha no pronto-socorro municipal; que, na madrugada em
que ocorreu a morte de Agamenon, estava de serviço, quando lá
compareceu o Agente Penitenciário Fernando Fernandes Martins, que
pediu urgência para ser encaminhado ao médico; que a depoente fez
a ficha para que o mesmo fosse atendido; que Fernandes tinha um
ferimento no dedo de uma das mãos e, perguntado sobre o ocorrido,
disse que foi mordido; que a depoente perguntou se foi mordida de
cachorro, ao que lhe respondeu que foi mordida de gente mesmo; que
o Agente Penitenciário Fernandes disse que o preso havia-lhe
mordido e que ele, Fernandes, havia batido demais no referido preso;
que Fernandes disse que precisava fazer a ficha para se resguardar,
pois achava que o preso iria morrer em virtude do espancamento feito
por ele e pelos seus colegas; que Fernandes também manifestou
preocupação de ter, eventualmente, sido contaminado pelo vírus da
aids, porque não sabia se o preso era aidético; que Fernandes
também disse para a outra enfermeira, de nome Elisângela, que havia
batido demais nesse preso; que Fernandes disse que o preso havia-
lhe jogado fezes, já que ele havia defecado em função dos
espancamentos; que, realmente, a manga do uniforme do Agente
Penitenciário apresentava-se suja, com fezes; que Fernandes disse
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que bateu no preso e fez o mesmo comer suas próprias fezes; que
Fernandes disse que, no momento em que abria a boca do preso para
introduzir as fezes dele goela abaixo, o detento mordeu os dedos de
sua mão”. Então ele estava forçando o preso a abrir a boca para
engolir suas próprias fezes. Foi nesse momento que ele teve seu dedo
mordido. “Que Fernandes disse para a outra enfermeira que havia
xingado o preso e que este retrucou, razão por que deu um tapa na
cara do detento; que o detento revidou o tapa jogando-lhe as fezes;
que, em razão disso, bateu muito no preso; que Fernandes disse para
Elisângela que tinha de voltar para a cadeia para terminar o serviço e
que ele e seus colegas matariam o preso nessa noite; que a
depoente, a enfermeira, disse a Fernandes para o mesmo não fazer
isso, isto é, para não bater no preso, para não matá-lo, do contrário
não poderia realizar um exame no preso para saber se ele tinha aids”.
Então, a enfermeira ainda tentou impedir a concretização do ato do
Agente, já que ele se mostrava preocupado com a possibilidade da
contaminação. “Que, durante a madrugada, no mesmo turno da outra
enfermeira já citada, deu entrada no pronto-socorro a pessoa de
Agamenon, no horário de 3 às 4 horas da manhã; que, por
comentário, soube que Agamenon veio a falecer.”

Esse Agamenon é réu primário, mas isso não importa. Aliás, ele
nem réu é; ele é primário, já que nunca antes havia tido uma
passagem pela polícia.

Trata-se de um fato que chocou toda a cidade de Araguari, que está
consternada. Mais adiante, vou ler o relato de uma presa, que ainda é
mais claro. Isso que acabei de ler foi o relato do próprio Agente
Penitenciário para a enfermeira, momento em que lá se apresentou
com o dedo mordido.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre Deputado Durval
Ângelo, como membro suplente da Comissão de Direitos Humanos,
vejo-me na responsabilidade de fazer este aparte diante de tão
tenebroso relato. Se vivemos um tempo neste país do qual não temos
nenhuma saudade, que foi a ditadura, onde muitos foram sacrificados,
torturados e mortos nos porões, isso é inaceitável em um tempo
chamado de democracia. Isso é inconcebível. Sabemos que há
pessoas muito boas nas nossas Polícias Militar, Civil e Federal e entre
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os Agentes Penitenciários. Mas também sabemos que, infelizmente,
uma minoria é capaz de enlamear toda uma categoria.

Ao fazer esse pronunciamento, V. Exa. me faz lembrar um fato
ocorrido aqui em Belo Horizonte recentemente. Morar em uma favela
não é nenhum demérito, pois ali vivem 99% de pessoas honradas e
trabalhadoras, mas há também um grupo que faz com que a favela
seja vista como lugar de bandidos e marginais, o que sabemos que
não é verdade. Mas, em vista disso, uma pessoa simples, uma
senhora, mãe de duas adolescentes, só porque mora em frente a uma
boca de fumo, teve sua casa invadida por policiais militares, que a
reviraram inteira em busca de drogas. E, vendo suas filhas passarem
por aquele constrangimento, ela dizia que não tinha nenhum
envolvimento com isso. Ela não sabe como os policiais entraram em
sua casa, mas abriram o portão com uma chave. Ela passou horas de
terror diante daqueles policiais militares, até sendo pressionada verbal
e fisicamente, apesar de não haver sido agredida. Mas foi pressionada
fisicamente, até que disse: “Moço, não tenho nada, sou evangélica”. E
eles, mexendo em suas coisas, encontraram o seu uniforme de
trabalho na igreja, e só aí acreditaram no que ela dizia. Mas, até
então, arbitrariamente, sua casa foi invadida.

Esse relato de V. Exa., somado a outras situações que temos visto,
preocupa-nos muito, e é preciso que algo seja feito, de fato, para que
isso não aconteça com inocentes. Se com um bandido tal prática não
é admissível, imagine com um cidadão de bem. Obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - Obrigado. Não continuarei o relato, pois
há depoimentos mais tristes que registram todo esse quadro de
horror. Na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos irá até
Araguari. Todas as providências já foram tomadas, mas iremos apoiar
a sociedade, a Juíza e o Ministério Público e dizer que não haverá
impunidade.

Quero fazer uma reflexão final. Todos estão ouvindo os comentários
a respeito do filme “Tropa de elite”, que, segundo os autores, se
baseia em fatos reais contidos no livro “A elite da tropa”, escrito por
um Capitão do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do
Rio de Janeiro. Vendo um caso desses, e convivendo há 13 anos
como Deputado e membro da Comissão de Direitos Humanos, melhor
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seria chamar esse filme de “Tropa da elite”, porque vemos a ideologia
que está presente quando abordam um universitário ou fazem
apreensão de drogas em uma universidade ou quando entram na
casa de um pobre na favela, ou quando matam alguém na favela. Lá é
com arma e com tiro. “Tropa da elite”, porque vimos ali a repressão só
contra os pobres; “tropa da elite”, porque uma pesquisa comprova que
62% dos que consomem drogas no País são da classe A, que
representa 5,8% da população brasileira; e mais 16% são da classe B.

Quando a repressão é mais violenta e feroz, como deixa claro o
exemplo do Pastor Vanderlei, é contra os pobres. “Tropa da elite”,
porque vemos que a demonstração de força desse policial civil e
desses Agentes Penitenciários é contra os pobres, os esquecidos da
sociedade. Contra cidadãos como nós, investidos de cargo, ou mesmo
contra bandido forte e poderoso, essa mesma “tropa da elite” é
covarde, venal e não age no cumprimento do seu dever.

Para terminar, Sr. Presidente, agradecendo a sua generosidade na
concessão do tempo, quero deixar bem claro que a distância entre a
ficção e a realidade é menor do que podemos imaginar. Que o sangue
desse cidadão Agamenon não tenha sido em vão; que a Secretaria de
Defesa Social faça alguma coisa; que essa Secretaria e a própria
Polícia Civil ajam com rapidez. Muito obrigado.

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

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas que nos acompanham das galerias ou, de suas casas, pela
TV Assembléia, que nossa primeira fala seja um grito de clamor pelo
Norte de Minas, pelo Jequitinhonha e pelo Vale do Mucuri, regiões
onde não chove há 200 dias e onde já morreram 150 mil cabeças de
gado. Os bancos já estão cobrando pelo dinheiro que emprestaram,
mas quem plantou já perdeu o que plantou e quem não plantou não
vai fazê-lo mais, ainda que chova, porque não há mais tempo para
isso, pelo ciclo da produção agrícola da nossa região. É um quadro
triste, mas os governos estadual e federal ainda não compareceram,
ainda não demonstraram preocupação. A Defesa Civil do Estado até
agora não tomou nenhuma iniciativa para se fazer presente no Norte
de Minas. E ainda estamos precisando de um apoio suplementar para
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que a Codevasf e o DNOCS cuidem de perfurar mais poços tubulares
e equipar outros tantos já perfurados, mas ainda não equipados.
Esperamos, nobres Deputados, uma ação imediata, porque a seca
não espera. (- Lê:)

“Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Um dia, ainda
que demore muito, os historiadores irão certamente analisar, com total
critério, condenando para sempre aqueles que cuidaram de privatizar
serviços essenciais no Brasil. A leva de privatizações que aconteceu
em nosso país foi mal-intencionada e antinacionalista, beirando até
mesmo a irresponsabilidade. Hoje, falando assim, pode soar meio
radical, pode parecer uma opinião de um ativista político. Mas, daqui a
50 anos, quando forem escritas as páginas da história do Brasil,
quando mostrarem o que foi e como foi o processo de privatizações,
certamente irão para o lixo da história aqueles que participaram desse
verdadeiro complô contra o povo brasileiro.

As privatizações não foram resultado de nenhuma tendência
mundial, porque, em outros países, como os Estados Unidos, serviços
essenciais ficam na mão do governo. Lá, os serviços de água, de
esgotos, de correios, as telecomunicações, a distribuição de
combustível, tudo isso é do governo, e lá não apareceu ninguém
sugerindo que tais serviços fossem privatizados. Lá soaria mal,
pareceria antinacionalista tirar da mão do governo e entregar ao
capital privado esses serviços essenciais. Por aqui, não. Sem nenhum
pudor, setores da imprensa, da grande imprensa brasileira, servindo
como mão de gato dos grandes empresários, alguns nacionais e a
maioria estrangeiros, começaram uma campanha sórdida e cruel para
incutir na cabeça do povo brasileiro que o governo governa mal,
presta serviços de má qualidade etc. etc., e a solução seria entregar
aos empresários o direito de prestar esses serviços.

Depois de muita campanha na mídia, muita entrevista de gente
revoltada com os maus serviços prestados, veio a segunda fase, que
foi a proposta: tirar da mão dos governos e entregar ao capital
privado, às empresas, que elas, sim, são competentes, só elas
poderiam, portanto, prestar um bom serviço. E aí veio, rapidinho, a
terceira fase, que foi a das licitações: entregaram às empresas, muitas
brasileiras, outras estrangeiros disfarçadas de brasileiras, algumas



1056

das atividades que só poderiam funcionar bem se saíssem do controle
do poder público.

O que mais ajudou os vendilhões do patrimônio público a
conseguirem seu intento é que eles partiram de uma verdade: a de
que os serviços, de fato, eram deficientes em sua maioria, o que, no
entanto, não significava que a única saída fosse a privatização de tais
serviços. Poderiam eles ser mais bem administrados, mais
modernizados, enfim, havia outros meios de serem eficazes
permanecendo na mão dos governos. Mas não... Na era das
privatizações ficou moderno falar a favor das privatizações e
antiquado, “démodé”, fora de moda, falar contra. E foi assim que o
Brasil perdeu suas linhas e estações ferroviárias, foi assim que os
bancos caíram na mão dos grupos bancários estrangeiros, foi assim
que a telefonia passou também para as mãos de empresas,
competentes é verdade, mas ávidas de lucro.

A partir de então, melhorar a qualidade dos serviços deixou de ser
um objetivo em si para ser simplesmente um meio de atrair mais
clientes e ter mais lucro. O resultado desse verdadeiro "samba do
crioulo doido" é que hoje pouca gente imagina, mas uma grande parte
do capital nacional passou a gerar gigantescos lucros para as grandes
empresas, algumas nacionais e a maioria estrangeiras, ou seja, o que
pagamos de serviços de bancos, de telefone fixo ou celular, por
exemplo, tudo isso vai para engordar o caixa de grandes
multinacionais.

Hoje, colegas Deputados, uma Cemig como a nossa, pelo menos
uma boa parte dela pertence ao capital estrangeiro. O mesmo se pode
dizer da Copasa, da Telemig Celular, da Oi Telemar e até mesmo da
Embratel, que, apesar de chamar-se Empresa Brasileira, pertence ao
grupo Telmex, de um todo-poderoso empresário mexicano. E é por
isso que, visando a lucros, lucros e mais lucros, se, de um lado,
funcionou razoavelmente bem a privatização para ofertar serviços e
produtos na praça, de outro os preços desses serviços aumentaram
absurdamente nos últimos anos. As contas da Copasa, da Cemig, do
seu telefone celular, do seu telefone fixo chegam às alturas, tudo
porque agora as empresas têm de dar lucro, as suas ações na bolsa
têm de render bastante para seus proprietários. Tudo contando com a
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subserviência do povo, o povo que paga e paga calado, para garantir
o lucro das multinacionais. Foi assim que apareceram bancos de
nomes estranhos como HSBC, Santander, e foi assim que se
acabaram bancos como o Bemge, o Crédito Real, o Banco
Econômico, o Banco Agrimisa, tudo na esteira das privatizações, um
furacão que passou por aqui e levou de uma vez por todas as
economias, o patrimônio e os sonhos de muitos e muitos brasileiros.

Um dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda que demore um
tempo maior do que desejaríamos, essas privatizações e esses
privatizadores terão de prestar contas de suas atitudes de lesa-pátria,
de total falta de brasilidade a algum Juiz ou tribunal e, como libelo
acusatório, terão o fato de terem entregado o que tínhamos de melhor,
saqueado o patrimônio público e obtido lucros, honestos e
desonestos, em favor de seus interesses menores. Felizmente, não

foram todas as boas empresas privatizadas. Furnas Centrais Elétricas,
por exemplo, teria sido privatizada, não fosse a reação de bons
brasileiros contrários a essa farra privativista que, no entanto,
receberam e ainda recebem bombardeios de parte da imprensa
adesista e antinacionalista. Tenho certeza de que muitas
conseqüências negativas, prejudiciais ao País, ainda irão materializar-
se muito proximamente, mas as que já podem ser constatadas são,
principalmente, a elevação das taxas, cada vez mais escorchantes,
que o povo brasileiro está pagando hoje. Ou seja, aumentaram e
melhoraram a oferta de serviços, é verdade, mas verdade é também
que cada vez mais menos gente pode continuar usufruindo desses
serviços. O banquete é cada vez mais para menos gente. Cada vez
que a Copasa e a Cemig, por exemplo, cortam o fornecimento de
água ou de luz de uma casa de alguém que não pode pagar suas
tarifas, tarifas que se tornaram mais caras para dar lucro às empresas
privadas, estão fazendo vítimas do perverso ciclo privativista do Brasil
do final dos anos 80”.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esse depoimento é de alguém
que não estava na vida pública no momento exato dessas
privatizações, em um Parlamento como este, portanto não tive a
oportunidade de pronunciar-me aqui ou num Congresso Nacional para
demonstrar toda essa insatisfação, até porque, na época, não parecia
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que as privatizações fossem ou tivessem o poder danoso que hoje
está-se configurando. Agora e daqui para frente é que veremos as
conseqüências, as drásticas conseqüências contra as economias do
povo brasileiro, produzidas pela privatização em nosso país. Muito
obrigado.

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

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas. Volto a esta tribuna para abordar dois assuntos: o primeiro
é uma reflexão sobre o governo Aécio Neves, e o segundo é sobre a
BR-354, localizada no alto Paranaíba.

Quanto ao nosso governo, vimos aqui hoje com alegria para fazer
uma avaliação ao longo de cinco anos. Nós, como companheiro, como
Secretário Adjunto durante o primeiro mandato, do qual tive a honra
de participar, somos testemunhas da história deste governo, uma
história de cinco anos, que traz um marco.

Sem menosprezar ou avaliar a importância dos governos anteriores,
do ponto de vista administrativo e político alcançamos um patamar
muito importante. Este governo, realmente, durante sua campanha,
divulgou seu programa e, depois, inspirado na Constituição Federal -
que tirou do bolso - e na Estadual, começou a fazer com que as
cumprissem.

É muito importante para o nosso Parlamento falar em Constituição,
pois, como legisladores, queremos que a Constituição aconteça, já
que ali estão os princípios que normatizarão nossa vida e promoverão
a justiça social, principalmente os da liberdade e da igualdade de
oportunidades com fraternidade.

O nosso Governador começou por promover a infra-estrutura no
nosso Estado e, à medida que foi construindo esse organograma, já
instituiu uma fisiologia, um funcionamento, por meio de consultorias
próprias e outras, e estabeleceu os projetos e planos estruturadores
que serão responsáveis, ao longo dos anos, pelo desenvolvimento
sustentável de Minas Gerais. Ele fez um governo de hoje para o
futuro.

Entendemos que, “pari passu”, tudo isso casou com a correção do
déficit público, pois historicamente herdamos uma dívida de outros
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governos, exatamente em razão da falta de cumprimento da
Constituição - eram dívidas quase impagáveis. Entretanto, com sua
capacidade, seu conhecimento de parlamentar por três ou quatro
mandatos, e sua experiência como Presidente do Congresso
Nacional, o Governador constituiu suas secretarias e um colegiado de
governo que se reunia periodicamente para avaliar as ações de
governo.

Assim, por meio de planejamento, ele instituiu os programas
estruturadores nas diversas secretarias e, com a eficiência que lhe é
peculiar e a de seus auxiliares, conseguiu, durante esses quatro anos,
promover a correção do déficit público e colocar Minas Gerais nos
trilhos do desenvolvimento.

Em relação aos projetos estruturadores, eles eram 31 e hoje
passaram para 57. Na saúde, embora ainda tenhamos um processo
progressivo e os resultados não satisfaçam a todos, estamos no rumo
certo. O Programa de Saúde da Família - PSF - é muito importante e,
dentro em breve, cobrirá todos os 853 Municípios.

O Governador tem um olhar forte sobre todas as Minas Gerais; está
fazendo políticas compensatórias para atingir principalmente as
classes mais pobres e, ao mesmo tempo, promovendo o
desenvolvimento do Estado. O Pró-Hosp, por exemplo, foi um reforço
que deu aos hospitais, ensinando a gestão pública, e passou a ser
referência para o Brasil. No transporte, ele criou o Pró-Acesso, e ainda
podemos citar aqui uma relação muito grande de iniciativas e ações
que foi promovendo, em harmonia, sobretudo, com esta Casa, este
Poder Legislativo. Isso é muito importante, pois esta Casa passou a
ser, verdadeiramente, sua parceira. Aqui se votaram as leis
delegadas, que foram muito importantes, embora às vezes criticadas
pelo Parlamento. Mas, naquele momento, era preciso fazer uma
reforma em Minas Gerais.

O Governador adquiriu, ao longo do tempo, prestígio e crédito junto
aos organismos internacionais, e agora estamos sabendo que está
com um empréstimo vultoso, sendo que a contrapartida é somente a
continuação do procedimento ético e administrativo que tem efetivado,
promovido e demonstrado.

Isso é motivo de orgulho para nós, para este Parlamento. O
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organismo internacional não está em contrapartida no empréstimo
para este Estado, ele quer apenas o prosseguimento dos projetos, da
maneira como tem sido efetivado, o que nos faz ficar feliz. Ao mesmo
tempo, ele estabeleceu um bom relacionamento com o governo
federal, apesar das divergências, apesar das dificuldades da Lei
Kandir, que não é atendida no momento certo, apesar de um pacto
federativo tão clamado por todos nós; e o dinheiro da Cide, que às
vezes não chega, e é necessário fazer um acordo.

Gostaria de dizer que estamos muito felizes por ter um Governador
que desenvolveu a sua administração de forma ética, durante esses
cinco anos. Temos a honra de ser seu companheiro.

Antes de passar para o segundo item, gostaria de homenagear o
nosso Governador, reconhecer as ações de seu governo, de seus
auxiliares, principalmente do seu responsável jurídico, o Prof.
Anastasia, seu Vice-Governador, junto a seus Secretários e
assessores. Minas Gerais vive hoje um momento de progresso, de
harmonia e de independência entre os Poderes, com a cooperação
deste Parlamento, do Judiciário e de todos nós, numa comunhão para
fazer de Minas Gerais o melhor lugar para se viver.

Queremos comemorar este governo, já no fim deste ano, quando se
completam cinco anos de governo. Queremos dirigir-nos diretamente
ao Governador, desta tribuna, porque este Poder Legislativo significa
força do povo, e falar da nossa reclamação, ou talvez do pedido de
ajuda para solucionar o problema da BR-354. Essa BR existe há mais
de 30 anos. Quando fazemos uma visão sobre a malha rodoviária,
constatamos que a maioria das estradas federais estão sofríveis e as
estaduais são exemplo de conservação, de permeabilidade e de
facilidade para se transitar. Quando mais se focaliza o alto Paranaíba,
encontramos um buraco-negro nas estradas federais, na BR-354.
Quando se firma bastante o olhar, tem-se o cenário de ziguezague
dos caminhões e dos carros na procura de caminho,
compulsoriamente, para ver se pelo menos a economia daquela
região não morre.

Na BR, confunde-se margem com reserva do DER, com o
acostamento e com a via principal. Há falta de compactação e buracos
que causam desastres e dificultam o escoamento da economia da
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região.
Neste momento, tomo a liberdade, Sr. Governador, desta tribuna, de

pedir a sua ajuda, a sua intervenção, a intervenção do Secretário de
Transporte e dos seus auxiliares, porque a nossa voz em Brasília não
tem sido ouvida. Faço isso como Deputado, como agente de
transformação social, como legislador e como representante da
democracia representativa. Não estamos mais na época das
“eclésias” gregas, em que a representação era direta do cidadão,
fomos conferidos pelo voto.

Desta tribuna, meu caro Governador, meu companheiro, quero dizer
que comungo de todas as suas ações e sua doutrina de social-
democrata. Embora esteja no PV, a nossa doutrina é a mesma, é
buscar as soluções para as carências do povo de Minas Gerais
através de políticas públicas compensatórias.

Mas a nossa estrada não pode continuar naquela situação de caos.
Ali temos Patos de Minas, Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, Rio
Paranaíba, São Gotardo, do nosso querido Chico Uejo; Santa Rosa da
Serra e vários outros povoados, Ibiá, toda a economia da região
dependendo da permeabilidade de uma estrada que não existe. E já
foram feitas várias incursões em Brasília por intermédio dos
Deputados Federais e Estaduais, dos Prefeitos que já não acreditam
mais nos Deputados e cobram diretamente. Em cada esquina que
paro sou cobrado. Em cada rua que percorro, em cada
estabelecimento que entro me sinto cobrado.

Hoje, com a permissão desse Parlamento e de outros companheiros
da minha região, tomo essa liberdade, Governador, de reiterar esse
pedido. Peço sua intervenção direta. Quero que V. Exa. fique sabendo
que, desta tribuna, hoje fiz um pedido. Quero somar-me às vozes de
todo aquele povo, da mais nova criança ao mais idoso, do cidadão
mais humilde ao mais graduado. Quero que essas vozes se somem à
minha. Sintetizando todas essas vozes, quero solicitar a intervenção
de V. Exa. e tenho certeza de que, com o bom relacionamento que V.
Exa. tem com o governo federal e com todo esse histórico que tracei
do seu bom governo, que tem o corolário de um governo de
resultados, irá encontrar um resultado também para nossas estradas.
E o resultado daquela estrada que não é da competência do governo
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estadual porque durante o governo Itamar Franco foi feito um acordo
em que o Governador Itamar Franco, por circunstâncias diversas, teve
que pagar ao funcionalismo e não recuperou as estradas federais,
inclusive a 354.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado pela
oportunidade de poder participar desse debate de V. Exa. Serei muito
breve, caríssimo e querido amigo Deputado Hely Tarqüínio. Em
primeiro lugar, V. Exa. faz uma explanação extraordinária do governo
Aécio Neves à frente de Minas Gerais como grande estadista
nacional. Cinco anos de choque de gestão, de trabalho profundo
resgatando, acima de tudo, a auto-estima do povo mineiro. E V. Exa.
fala de uma maneira tranqüila, cristalina e verdadeira. Todos os
projetos estruturadores foram por esta Casa aprovados e debatidos,
sendo esta Casa a grande parceira das realizações maiores do
desenvolvimento do nosso Estado, hoje exemplo para o Brasil.

Mas gostaria de olhar nos seus olhos, caríssimo Deputado, e dizer
que V. Exa. fez parte também do primeiro mandato do Governador
como Secretário Adjunto de Saúde. V. Exa. também fez parte desse
êxito. V. Exa., como Secretário Adjunto, tão reconhecido como grande
médico por todos os parlamentares, pôde apresentar ao governo de
Minas, através da secretaria, os projetos maiores que hoje nos
permitem colher frutos. Graças à sua inteligência, à sua dedicação,
particularmente ao PSF, um dos grandes programas que V. Exa.
também ajudou a construir, estamos colhendo frutos.

Mas quero unir-me a V. Exa. neste momento em que fala da BR-
354. Já ouvi por diversas oportunidades V. Exa. cobrando ações
maiores junto ao governo federal em relação à BR-354. Agora,
respeitosamente, clama ao Governador de Minas, através do seu
trabalho, da sua articulação, da bancada mineira, uma ação proativa
em favor dessa rodovia. Parabéns. V. Exa. vem, de uma maneira
respeitosa, colocando ao Governador a angústia da região.

Quando V. Exa. diz que está vindo pela representatividade que lhe
delegam e, com os demais parlamentares, tem neste Parlamento,
traduz, acima de tudo, o sentimento de toda a região, particularmente
para o desenvolvimento do seu Estado.

Gostaria de parabenizar e certamente unir-me a V. Exa. neste pleito
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aos governos estadual e federal. Muito obrigado.
O Deputado Hely Tarqüínio - Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

obrigado pelas palavras generosas. Somos companheiros na base de
apoio ao governo.

Antes de finalizar, gostaria de dizer que Minas Gerais não tem mais
um orçamento fictício. Tarifado e materializado com recursos advindos
de muitas fontes, está-se materializando num orçamento que deixou
de ser fictício. Por isso mesmo temos um PPAG planejado e um
PMDI. Sonhamos com um futuro. Temos certeza de que chegaremos
lá. Estamos andando a passos largos para que tudo ocorra dentro da
realidade, chegando à promessa do Estado de Direito, a realmente um
Estado de fato.

Gostaria de solicitar algo novamente ao Governador Aécio Neves.
Estamos numa fase de S.O.S. em relação ao caos daquela estrada,
que já ceifou tantas vidas. S.O.S. é “save our souls”, o que significa
“salve nossas almas”. Esse é o nosso pedido.

Temos muita serenidade, além disso esperança e certeza de que a
sua intervenção juntamente ao Presidente Lula, ao Ministro dos
Transportes e ao DNIT transformará em realidade o sonho daquele
nosso povo do alto Paranaíba. Ser humano é mistério humano,
revestido de ternura e esperança para que as nossas carências sejam
satisfeitas. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
imprensa, funcionários da Casa e público que nos assiste das galerias
e pela TV Assembléia, como Presidente da Frente Parlamentar
Mineira da Silvicultura, tenho a obrigação de informar-lhes sobre os
dados mais recentes referentes ao desenvolvimento e aos problemas
do setor em nosso Estado. A indústria de base florestal tem em Minas
Gerais 23,2% do volume total de operações brasileiras. Em 2006,
foram gerados 806 mil empregos diretos em Minas Gerais e 4.100.000
no Brasil. Foram recolhidos tributos na ordem de R$9.200.000.000,00.
As exportações atingiram valores de US$7.400.000.000,00, e houve
geração de valor bruto de produção de R$57.000.000.000,00.

Esses números são para mostrar a importância da silvicultura no
Estado e no País.
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A área plantada de Minas Gerais ocupa 2,1% do território mineiro, e
acha-se presente em 120 Municípios, com 1.240.000ha de matas
nativas, preservadas pelo setor em suas áreas de reserva legal e de
preservação permanente. Importante é destacar nesse ponto que
essas áreas preservadas contam com uma estrutura de apoio
composta por vigilância e equipamentos de prevenção e combate a
incêndio que lhes dão uma condição de proteção sem igual em
parques florestais públicos ou privados.

Vivemos, não só em Minas, mas em todo o Brasil, uma situação de
déficit de suprimento de madeira muito preocupante. As razões são
diversas, desde problemas de infra-estrutura até problemas de
necessidade de regulamentação e desburocratização.

Sabe-se que plantar florestas é atividade de custo muito elevado,
tanto de implementação quanto de manutenção, e de longo prazo de
maturação. Também não é novidade que os setores de base florestal
são eminentemente exportadores e vêm sendo prejudicados em
virtude da situação cambial, algumas posições fiscais, entre outros.

Além disso, para se plantar uma floresta, existe uma série de
atividades que demandam tempo, entre elas levantamento e aquisição
de áreas, realização de georreferenciamento, licenciamentos
ambientais, testes que irão definir as melhores espécies para cada
local, montagem de viveiro, compra de equipamentos - tratores, pás-
carregadeiras, caminhões, implementos agrícolas e outros -, seleção e
contratação de pessoal, preparo do solo, efetivo plantio e, finalmente,
mais o período em torno de sete anos para crescimento das árvores
plantadas.

Essas premissas deixam claro que o setor necessita de prazo para
se mobilizar e implementar todas as medidas necessárias para o
alcance da sustentabilidade.

Esse é um problema nacional e sem prazo de solução na maioria
dos Estados da Federação. Minas Gerais é o Estado com maior
demanda de madeira do Brasil.

As entidades vêm trabalhando em prol do aumento dos plantios
desde o ano de 2000 e conseguiram, nesse período, sair de 70.000ha
para mais de 150.000ha de plantio por ano. Esse trabalho vai
continuar, e as empresas do setor continuarão plantando.
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Foi proposto ao governo do Estado de Minas Gerais o pacto da
sustentabilidade que se daria pelos parâmetros. Compromisso das
empresas: em primeiro lugar, trabalhar de forma ambiental e
socialmente correta; e efetuar os plantios; em segundo lugar, ou
outras medidas que garantam o suprimento e que alçarão o setor à
sustentabilidade, em um período de 10 anos.

Um outro parâmetro seria o compromisso do governo: primeiro,
debater com o Poder Legislativo a fim de ver proposta e aprovada lei
que regulamente o compromisso, bem como a possibilidade de corrigir
as deficiências apresentadas no diagnóstico que foi apresentado ao
governo; em segundo lugar, buscar recursos mediante ações
institucionais e políticas, para que seja possível o financiamento da
atividade.

Sobre os obstáculos que o setor vem enfrentando, podemos citar
que, a todo o momento, assistimos à divulgação de problemas
extremamente graves relacionados com a prática de produção ilegal
de carvão vegetal, o que lesa o meio ambiente, a fazenda pública, por
conseguinte, toda a coletividade; todavia, as iniciativas adotadas para
o combate a este ciclo vicioso não se enquadram naqueles ideais que
deveriam combater as causas, e não as conseqüências ou o efeito do
problema.

Não existe outra forma de impedir essas práticas condenáveis que
não passe por um programa sério, eficiente e até simples de
promoção de plantios de florestas em nosso Estado. Ao contrário
disso, assistimos à perpetuação de um sistema que, de forma
perversa, atua boicotando o cultivo de madeira plantada.

Hoje praticamente não existe diferença de procedimentos para a
fabricação de produtos com madeira plantada e madeiras nativas. Isso
é um verdadeiro contra-senso, já que nos preocupamos, enquanto
sociedade, com a sustentabilidade e a preservação de nosso meio
ambiente.

Na maioria das vezes, infelizmente, os empresários sérios são
tratados como bandidos e vêem a cada dia acentuarem-se os
obstáculos e os entraves às suas atividades produtivas. Processos de
licenciamentos duram mais de um ano para serem analisados. O
privilégio e a burocracia nas autorizações para se colher aquilo que se
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plantou, e que é um ato de cidadania, alimentam o sistema viciado
que cria dificuldades e possibilita aos mal-intencionados a criação de
mecanismos de venda de facilidades, por via de atos ilegais.

Sem citar o nome, digo que uma importante indústria multinacional e
de capital nacional deixou de plantar mais de 10.000ha no ano
passado, em virtude de não ter os seus pedidos de licenciamentos
sequer analisados. E o pior de tudo isso é que os recursos financeiros
estavam alocados, portanto não havia, nesse caso, o problema da
falta de financiamento. Neste ano, a situação se repete. São 20.000ha
a menos plantados no Estado, o que representa, só nesse caso, uma
perda de investimentos da ordem de R$10.000.000,00, sem contar a
possibilidade de geração de 500 empregos, de forma imediata, e
aproximadamente de 2 mil ao longo dos próximos sete anos. Isso é
apenas um exemplo isolado.

Os escritórios ambientais regionais não entendem e agem, cada
qual à sua maneira, criando exigências estapafúrdias, variadas e
contraditórias. Não existe uma norma clara e geral de como deve ser
em um Estado Democrático de Direito. Criam-se feudos com chefes
regionais, que abusam do poder e prejudicam todo o setor e a
sociedade.

Aquele que hoje trabalha na clandestinidade é premiado com a
impunidade e com custos extremamente favoráveis de produção,
enquanto a grande maioria séria de empreendedores é vitimada pela
criação de concorrência predatória, em face dos que não agem dentro
da lei. Isso, sem sombra de dúvida, tira a credibilidade do sistema.

Hoje mesmo, aqui nesta Casa, tramita um projeto de lei que tem
como efeito a triplicação da taxa florestal recolhida das empresas
atualmente, taxa essa que já representa o montante de
R$36.000.000,00 por ano. E isso a pretexto de criação de um sistema
de rastreamento de caminhões de transporte de carvão vegetal com o
uso de “chips” e satélites. Não se faz carvão, nem gusa, nem ferro-
liga, nem aço com “chips” e satélites, faz-se com plantio de florestas.

Enquanto isso acontece em Minas Gerais, o Estado do Mato Grosso
do Sul inova, e dou como exemplo suas importantes medidas
incentivadoras ao investimento na silvicultura.

Estipulou-se lá um prazo de dez anos para adequação do setor,
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regulamentou-se que, nas áreas que não estejam inseridas no
Pantanal e que já haviam sido desmatadas, o plantio é livre, bastando
para tanto que o empresário protocole o relatório do que foi feito, de
quanto e como foi plantado, o mapeamento das áreas, tudo
devidamente acompanhado da anotação de responsabilidade técnica
assistida por engenheiro devidamente habilitado e pelo responsável
pelo empreendimento. No caso de um desvio deve-se punir
exemplarmente aquele que o praticou, mas jamais reduzir todo o setor
a uma vala comum onde impera a presunção da marginalidade e onde
prospera a burocracia.

Não bastasse tudo isso, promoveu ainda o Estado do Mato Grosso
do Sul, que aqui cito como exemplo, uma desoneração fiscal
significativa com o objetivo de incentivar esses plantios. Essa
desoneração está financiando em 50% os plantios lá realizados. A
exigência do programa é que a madeira ali produzida deve ser
utilizada no Estado, agregando-se e gerando-se valor.

Abriu-se mão de receitas que não existiriam, caso não ocorressem
os plantios, e que virão no futuro como fruto desses plantios, aliados a
elas a geração imediata de investimentos, empregos, circulação de
mercadorias e aquecimento da economia.

O empresário mineiro já não é competitivo em face de seus pares
sul-mato-grossenses, o que acontecerá sem sombra de dúvida será
uma migração sem precedentes e o encolhimento de Minas Gerais.

A conclusão a que se chega, ao analisar a situação atual, é a de que
tudo está por se fazer. Não há como reparar nem remendar o modelo
vigente, é preciso, sim, desconstruí-lo e adotar outro, moderno, que
seja adequado à necessidade de Minas nessa área e que permita ao
nosso Estado manter-se e firmar-se como líder nesse segmento,
ocupando espaços cada vez maiores tanto no País quanto no mundo.

As diretrizes estabelecidas pelo governo estadual não vêm sendo
adotadas nesse caso, e estamos perdendo oportunidades. A
silvicultura, Sr. Presidente, para terminar, é uma atividade agrícola
como outra qualquer, assim dita a lei mineira, e faz-se mister que se
adote a prática da liberdade sem obstáculos ao plantio e à colheita,
desde que sejam respeitados a lei, o meio ambiente, os trabalhadores
e a população.
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Temos a vocação, temos a competência, temos a tecnologia e
temos todo um setor empenhado em construir essa realidade, mas,
sem medidas profundas, eficientes e urgentes, corremos o sério risco
de perder a liderança e ver Minas Gerais sucumbir à fuga dos
investimentos para outros Estados e outras nações.
Esse era o nosso pronunciamento na tarde de hoje, Sr. Presidente e
Srs. Deputados.

Questão de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Solicitaria ao Presidente apenas

um esclarecimento. Protocolei e aprovei, na semana passada, na
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas um
requerimento solicitando informações sobre o edital de licitação e
construção do novo prédio do Tribunal de Justiça do Estado. Gostaria
de pedir celeridade à Mesa desta Casa para que, o mais breve
possível, possa obter resposta do Desembargador Orlando Adão,
Presidente do Tribunal, sobre o edital de licitação, do valor e do
projeto de construção do novo TJMG. Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Deputado Doutor Viana.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência informa
ao Deputado Gustavo Valadares que seu requerimento foi
encaminhado à Mesa em 6/11/2007 e aguarda parecer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores

parlamentares, telespectadores da TV Assembléia, em primeiro lugar
gostaria de manifestar o meu pesar pelo falecimento, na semana
passada, aqui em Belo Horizonte, de um grande amigo, pessoa a
quem prezava muito, o Sr. Nadim Donato, grande liderança
empresarial de Belo Horizonte, proprietário de uma cadeia de lojas
denominada Enxovais Donato. Ele foi uma pessoa com quem tive a
oportunidade de conviver durante muito tempo, e não só com ele, mas
também com toda a sua família. Portanto lamento profundamente seu
falecimento, ocorrido na semana passada, e manifesto minhas
condolências a sua esposa, a Sra. Nádia Donato, e a toda a sua
família, filhas, filhos, noras, genros e netos, que são pessoas com
quem tenho um relacionamento de amizade há muito tempo.

Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz a esta tribuna diz
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respeito a um problema ocorrido com alguns funcionários da Fhemig,
o qual, aliás, foi objeto de manifestação nas galerias desta Casa, há
uns dois, três meses. Na oportunidade, vários parlamentares
manifestaram-se no Plenário. O referido assunto também foi motivo de
uma reunião conjunta das Comissões de Saúde e de Direitos
Humanos, presidida pelo Deputado Durval Ângelo, para tratar da
questão da aposentadoria desse grupo de cerca de 200 funcionários
da Fhemig, que tinham uma pendência importante em relação aos
seus salários e também uma dúvida a respeito da regularidade ou não
da aposentadoria paga a eles. Os referidos funcionários estavam
correndo forte risco de serem atingidos por uma decisão do governo,
determinando corte nos seus salários. Isso porque a aposentadoria
desses servidores foi fruto de uma portaria feita há muitos anos, e,
segundo a legislação em vigor, não poderia a Fhemig ou o governo do
Estado pagar essas aposentadorias com base numa portaria, já que
isso só pode ser feito por meio de projeto de lei.

Então nos reunimos, aqui, com esses funcionários, que estiveram no
meu gabinete e também no gabinete de outros parlamentares, para
tratar desse assunto. Para isso, também houve uma audiência
conjunta das mencionadas Comissões. Em seguida, fomos ao
governo, porque entendíamos que o pleito desses funcionários era
perfeitamente justo e correto, por se tratar de servidores que
trabalharam durante toda a sua vida útil na Fundação Hospitalar, essa
importante instituição hospitalar do Estado de Minas Gerais - a mais
importante do Estado e uma das mais importantes do Brasil.

Não seria correto com os servidores inativos dessa instituição, após
terem cumprido a sua vida útil no serviço e estando agora recebendo
aposentadorias que não têm nada de excepcional, como todas as
aposentadorias do serviço público no País, com algumas exceções,
sofrerem o risco de uma perda considerável nos valores da
aposentadoria. Era uma situação extremamente desconfortável e
angustiante para esses funcionários, por isso levamos a nossa
posição ao governo do Estado, especialmente ao Vice-Governador
Antônio Anastasia e à Secretária Renata Vilhena, do Planejamento.

O governo foi muito sensível em ouvir a nossa solicitação e discutir
conosco o nosso posicionamento. Além disso, ele teve a sensibilidade
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para entender que o pleito era justo, já que muitas vezes deparamos
com a frieza do serviço público, que rejeita tudo, que diz que nada
pode, e ainda que a situação está irregular. No caso em questão,
ainda que houvesse alguma irregularidade, a culpa não seria dos
funcionários. Então eles não teriam de pagar por uma culpa que nem
era deles.

Felizmente, Sr. Presidente, depois de muitas reuniões, com a
participação do Sindicato dos Servidores do Estado de Minas e com a
participação dos próprios interessados, numa comissão formada por
eles, o governo chegou a uma conclusão que considero
extremamente competente e positiva em relação ao direito desses
funcionários. E, agora, está sendo encaminhado um projeto de lei a
esta Casa, o qual oficializa a situação dos funcionários sem que haja
para eles nenhuma perda salarial.

Gostaria de cumprimentar essas autoridades, que já nominei, e
também a diretoria da Fhemig, na pessoa de seu Presidente, Luiz
Márcio, especialmente a sua Diretoria Financeira, pelo entendimento
de que havia uma situação que merecia uma correção, correção esta
feita dentro da lei e com absoluta justiça. Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado.”

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 Projeto de Lei nº 852/2007, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, ao Projeto de Lei nº 1.807/2007, do
Governador do Estado, por guardarem semelhança e por tratarem de
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Mesa da Assembléia, 13 de novembro de 2007.
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Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 184/2007,
do Deputado Gustavo Valadares, recebeu, quanto ao mérito, parecer
contrário das Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira, às
quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos termos do art.
191 do Regimento Interno. A Presidência informa, ainda, que o prazo
para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do Regimento
Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

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 1.465/2007, da Comissão de Saúde, 1.466/2007,
da Comissão de Segurança Pública, e 1.467/2007, 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 23ª Reunião Ordinária, em 7/11/2007, dos
Requerimentos nºs 1.378, 1.379, 1.391 e 1.404/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 1.381/2007, da Deputada Rosângela Reis, e
1.388/2007, da Deputada Cecília Ferramenta; de Segurança Pública -
aprovação, na 13ª Reunião Extraordinária, em 8/11/2007, do Projeto
de Lei nº 1.665/2007, do Deputado Carlos Pimenta, e do
Requerimento nº 1.406/2007, do Deputado Carlin Moura; de Saúde -
aprovação, na 11ª Reunião Extraordinária, em 8/11/2007, dos Projetos
de Lei nºs 1.301/2007, da Deputada Cecília Ferramenta, 1.502/2007,
do Deputado Antônio Carlos Arantes, 1.552/2007, do Deputado
Gilberto Abramo, 1.564/2007, do Deputado Délio Malheiros,
1.595/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., e 1.606/2007, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs 1.258 e
1.281/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.359/2007, do
Deputado Jayro Lessa (Ciente. Publique-se).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
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do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Antônio Júlio (2) solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei nºs 639 e 1.511/2007 (Arquivem-se os projetos.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Ana
Maria Resende, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado
Lafayette de Andrada. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Lafayette
de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, serei breve. O
que me traz a esta tribuna são denúncias apresentadas pela imprensa
e pelo Ministério Público relativas ao incêndio acontecido em 2002 no
Tribunal de Contas do Estado.

Como todos sabemos, no dia 12 de abril daquele ano ocorreu um
incêndio em um setor do Tribunal de Contas, no qual vários processos
foram danificados ou destruídos. Naquela época, foi instaurado
inquérito pelo Ministério Público, que entendeu, na ocasião, que não
havia crime nem nenhum fato grave que justificasse uma ação
judiciária. O Tribunal de Contas iniciou seus procedimentos rotineiros
para tentar recuperar os documentos que haviam sido queimados no
incêndio.

Hoje pela manhã, a Comissão de Administração Pública da
Assembléia convidou o Corregedor do Tribunal, Conselheiro Antônio
Carlos Andrada, ex-Deputado Estadual, para fazer comentários
acerca das denúncias trazidas agora pela imprensa. Eis que
recentemente o Ministério Público resolveu desarquivar aquele
processo e oferecer uma denúncia contra alguns servidores do
Tribunal de Contas, afirmando que o incêndio teria sido criminoso e
com o objetivo de queima de arquivos, para fazer desaparecer alguns
processos que estavam em tramitação no Tribunal de Contas.

O Corregedor do Tribunal de Contas trouxe hoje à Assembléia
algumas explicações que julgo importantíssimas e que devem ser
propaladas e divulgadas, para que se mostre a realidade daquele
episódio. Segundo o Corregedor, foram incendiados dois órgãos do
Tribunal de Contas: o chamado CAE, órgão específico para o
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julgamento das contas das Prefeituras, e o Caide, órgão específico
para julgar a prestação de contas da administração indireta do Estado.

Vejamos primeiro o CAE. O Conselheiro nos informou que no CAE
foram queimados 2.953 processos, dos quais 1.799 já foram
recuperados. Disse-nos ainda que, desses 2.953 processos
queimados no CAE, 1.331 já tinham o seu parecer exarado pelo
Tribunal de Contas, quer dizer, já estavam julgados, publicados,
encaminhados às Câmaras Municipais. Ou seja, eram processos que
já estavam ultrapassados, e há arquivos com o resultado de todos
eles no próprio Tribunal de Contas. Eram processos de Municípios
que já tinham sido julgados - alguns aprovados, outros não -, e a
síntese do parecer já havia sido encaminhada às Câmaras Municipais.
Portanto não houve nenhum tipo de prejuízo, e o Tribunal de Contas
ainda recuperou todos eles.

Desses 2.953 queimados, 1.331 já haviam sido julgados e 1.116
eram contas prestadas por meio de documentos e também por meio
magnético, cujos arquivos não foram danificados. Repito: dos 2.953
queimados, 1.331 já haviam sido julgados; e, dos outros 1.116,
paralelamente aos processos queimados, o Tribunal de Contas possui
toda a documentação, porque também foram encaminhados por meio
magnético. E mais: para outros 232 processos, havia o pedido de
arquivamento pelo próprio Ministério Público, em virtude de
prescrição, por serem de 1985 e 1986. Todos eram referentes a
prestação de contas de Municípios. Quer dizer, dos 2.953 processos
queimados, 2.679 foram recuperados, e apenas 274 não o foram
ainda. Relativamente a esses 274 processos que ainda não foram
recuperados, é importante ressaltar que 266 são referentes a
prestação de contas de Prefeituras. Essas prestações de contas
encaminhadas ao Tribunal são apenas demonstrativos das contas,
porque os documentos originários - as notas de empenho, as notas
fiscais e todos os processos licitatórios - estão arquivados nos
respectivos Municípios. E o Tribunal de Contas possui a relação
desses Municípios em virtude do andamento processual. Queimaram
os processos daquela sala, mas o Tribunal tem todo o
acompanhamento processual, por isso sabe perfeitamente quais são
esses 266 Municípios e já está solicitando novamente as prestações
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de contas referentes a esses processos.
É importante que se esclareça isso, porque a imprensa divulgou que

o incêndio parecia criminoso, com o objetivo de dar fim a alguns
processos que não era interessante virem ao conhecimento público,
porque estavam encobertando isto ou aquilo.

Todos os processos estão devidamente numerados e identificados.
Não há processo que desapareceu. Não se pode dizer: “Cadê a
prestação de contas que uma vez foi feita sobre aquele assunto?”.
Não existe isso. Repito: todos os processos estão devidamente
numerados e identificados. Dos 2.953 queimados, 2.679 já foram
recuperados, o que é completamente diferente da visão distorcida
trazida pela imprensa e, sobretudo, da apresentada na denúncia do
Ministério Público.

Uma outra sala, que também foi queimada e continha processos,
abrigava o órgão que o Tribunal de Contas chama de Caide,
específico para analisar contas da administração indireta do governo
do Estado. Havia lá 574 processos, dos quais 410 eram balancetes
mensais encaminhados pelos órgãos, mas que, no final do ano,
chegam à consolidação, que não foi queimada. Queimados foram os
balancetes mensais sobre os quais o Tribunal de Contas, há mais de
10 anos, parou de debruçar-se. Não adiantava, segundo informação
do Conselheiro, debruçarem-se sobre prestação de contas mensais,
quando, no final do ano, vem a consolidada.

Dos 574 processos queimados, 410 eram desses balancetes
mensais, ou seja, não houve nenhum tipo de prejuízo, porque o
consolidado não foi queimado. Dos 164 restantes - estes, sim, eram
prestações de contas -, 122 já foram totalmente recuperados, e os
outros 42, que ainda não foram totalmente recuperados, já o estão
sendo pelo mesmo motivo, pois apenas a síntese das contas é
encaminhada ao Tribunal de Contas. As notas fiscais, as
concorrências, as licitações, as notas de empenho, todas ficam
guardadas nos respectivos órgãos, e, a partir delas, o Tribunal está
recuperando todas essas contas.

Voltando àquelas aleivosias, àquelas insinuações de que alguns
processos tinham de ser apagados, nada disso existe, porque todos
os processos foram devidamente enumerados e indicados pelo
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Tribunal de Contas e estão sendo recuperados.
É importante salientar - já devo concluir, Sr. Presidente - que a

imprensa, motivada pela acusação totalmente irresponsável do
Ministério Público, formulou algumas questões que precisam também
ser respondidas. A imprensa aventou que, entre os processos que
teriam sido queimados, estariam alguns relativos à Asfas, antiga
associação de serviço social da Assembléia Legislativa; a imprensa,
baseada na acusação do Ministério Público, também aventou que,
entre os processos que teriam sido aniquilados e queimados, estariam
as prestações de contas do ex-Governador Newton Cardoso; a
imprensa aventou, baseada na acusação do Ministério Público,
completamente irresponsável, que estaria também a prestação de
contas relativa à construção do Hospital Cardiominas, que ficou muito
tempo paralisada; a imprensa aventou, de acordo com a denúncia do
Ministério Público, que teriam sido aniquilados, em queima de arquivo,
processos que envolveriam as obras de duplicação do túnel da
Lagoinha; a imprensa aventou que teriam sido aniquilados, que teriam
sido queima de arquivo, processos da implantação do projeto do
trólebus, da aquisição de uma aeronave da Cemig, da prestação de
contas relativas à duplicação da Rodovia Fernão Dias. O Tribunal de
Contas nos informa que nenhum desses processos foi queimado nem
danificado, que nenhum desses processos estava nesses dois órgãos
no dia do incêndio. Constam no Tribunal de Contas todos os
processos relativos à Asfas, e todos foram nomeados: Processos n°s
389.989, 1.514.24, 383.581, não perderei tempo com isto de ler
número de processo. Nenhum processo relativo à Asfas foi danificado.
A imprensa estava querendo insinuar que haveria interesse do ex-
Presidente José Ferraz em que esses documentos fossem
queimados. Nenhum deles estava em nenhum daqueles órgãos no dia
do incêndio.

As contas do Governador Newton Cardoso, todas elas já haviam
sido apreciadas e aprovadas pela Assembléia Legislativa e nenhuma
delas foi danificada. As contas relativas ao Cardiominas, cerca de 12
processos, nenhum deles estava naqueles órgãos e nenhum foi
queimado, nenhum foi danificado, conforme acusação do Ministério
Público. As contas relativas à duplicação do túnel da Lagoinha,
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nenhuma delas foi danificada, nenhuma estava naqueles órgãos,
nenhuma foi queimada, conforme acusação do Ministério Público e
conforme noticiado pela imprensa. O processo relativo à aquisição de
avião da Cemig não foi queimado, não foi destruído, porque não
estava naqueles órgãos no dia do incêndio. Da mesma forma, os
processos relativos à duplicação da Fernão Dias e à duplicação do
túnel da Lagoinha.

Fiz questão de subir a esta tribuna nesta tarde para trazer as
explicações que não são trazidas pelos órgãos da imprensa, para
mostrar a falta de responsabilidade do Ministério Público, quando
reabre, desarquiva um processo como esse, fazendo acusações
inteiramente descabidas, nenhuma delas baseada na realidade, ou
seja, apenas trazendo insinuações. E tem mais: na acusação do
Ministério Público, fala-se que cerca de 800 processos foram
queimados; entretanto não havia 800 processos naquelas duas salas
e, dos que estavam lá, como disse, mais da metade estava em meio
magnético e não foi danificada.

Era necessário, Sr. Presidente, subir a esta tribuna para trazer essas
verdades, pois, muitas vezes, nós, Deputados, os agentes políticos,
os Prefeitos - como já foi dito muitas vezes aqui -, somos acusados,
processados e condenados pela imprensa e temos a honra e a
dignidade completamente aviltadas. Já, quando vem trazer o
desmentido, a imprensa publica-o na pág. 16, no cantinho esquerdo,
com letras minúsculas, e não em letras garrafais como as manchetes
que vêm, na primeira página, trazer o escândalo e aniquilar com a
honra dos cidadãos de bem.

Sr. Presidente, essas eram as palavras que queria trazer. Agradeço
aos Deputados terem-me ouvido.

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, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, depois do pronunciamento do Deputado Lafayette de
Andrada, fiquei um pouco transtornado. Perdoe-me, Excelência. Na
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verdade, essa resposta incisiva, direta, demonstra, de forma muito
clara, que o Ministério Público não é mais um órgão confiável para
prestar informações à imprensa. Não é confiável. Tudo o que falou
não é verdade.

Lembro-me, Deputado Lafayette de Andrada, de que fui jornalista
em Belo Horizonte. Meu último estágio foi no “Diário do Comércio”,
com o Sr. José Costa, cujos 100 anos de nascimento comemoramos
hoje. Era diferente naquela época, não era assim. Lembro-me de que
deixei o jornalismo no final de 1982 e nunca me pautei por uma
informação do Ministério Público, nunca.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Queria deixar aqui
muito claro que, quando falava do Ministério Público, assim como V.
Exa., referia-me a alguns membros do órgão, uma minoria, que são
responsáveis por denegrir a sua imagem. O Ministério Público, como
eu e V. Exa. sabemos muito bem, e ninguém duvida disso, é
essencial, importantíssimo na nossa democracia, entretanto alguns
membros irresponsáveis denigrem sua imagem.

O Deputado Getúlio Neiva - A ressalva é correta, mas faria outro
pronunciamento. Gostaria de ler um artigo de um jornalista
experimentado e fiz questão de distribuí-lo aos colegas. Esse é um
jornalista que passou por vários jornais, emissoras de rádio e televisão
no Brasil; fez a cobertura da Guerra do Vietnã, onde perdeu uma
perna. Refiro-me a José Hamílton Ribeiro, e ele publicou no jornal
“Momento Legislativo”, da União Parlamentar Interestadual, a UPI, o
seguinte artigo com a manchete “Não quero ser Deputado, trabalha
muito e ganha muito pouco”. Diz ele:

“Toda vez que fui editor-chefe - de TV - ou chefe  de redação - em
jornal ou revista - e que me coube dirigir a pauta, sempre olhei com
muito pé atrás toda iniciativa de fazer matéria contra algum
parlamentar - fosse ele federal, estadual ou municipal. Tive sempre, e
instintivamente o maior respeito por quem - como os parlamentares -
precisam do aval do povo para manter o seu emprego. Quantos
Juízes, Generais, executivos de multinacionais, donos de jornal,
“tycoons” de tevê, marechais de rádio, quantos deles manteriam o seu
poder, muitas vezes exercido de forma arrogante, se precisassem, de
tempos em tempos, prestar contas ao povo e ser reafirmados no
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cargo por uma eleição?
É uma pauta fácil de fazer matéria para meter o pau em Deputado,

Senador, Vereador, dizendo principalmente que eles ganham muito,
têm carro com motorista e não fazem nada”. Farei um intermédio
dizendo que participei de um debate na Faculdade Mílton Campos,
com o Deputado Lafayette de Andrada. Quando mostrei o meu
contracheque e provei que o Deputado ganha menos que membro do
Ministério Público, o Promotor de Justiça, eles riram. Riram do
documento que prova o salário do Deputado e o salário do Promotor
de Justiça, que é muito maior do que o do Deputado. Riram e não
acreditaram, porque já está incutido na cabeça das pessoas a
necessidade de falar que todo Deputado é ladrão, todo Deputado é
safado. Mas, de quatro em quatro anos, os 77 Deputados estão aqui,
os 513 estão em Brasília, os 81 Senadores estão no Senado. E o
povo vota, alguém vota. Quem escolhe é a população.

E continua o meu querido jornalista José Hamílton Ribeiro: “É o tipo
de pauta de chefe de reportagem medíocre, incapaz de pensar em
assunto melhor, ou, então, como é o caso mais freqüente, de
encomenda do patrão” - patrão é o dono do jornal - “para desviar a
atenção do povo para o crime e o roubo, que geralmente são feitos
longe dos Parlamentos. Uma coisa que me leva, também
instintivamente, a ver com bons olhos os parlamentares é o fato de
que eles pertencem ao mais fraco dos Poderes, o Legislativo. O
Executivo tem canhões e, principalmente, dinheiro para amedrontar ou
acalentar os meios de comunicação. O Judiciário tem o poder de
prender ou pelo menos de incomodar os poderosos, na hora de uma
sentença, de uma diligência, ou até, tão-somente, de uma ameaça.

E o Legislativo, de que dispõe para afrontar e pôr medo no patronato
e nos meios de comunicação?” Diz o jornalista José Hamilton Ribeiro:
“O Brasil é um país atrasado, e daí advém, entre outras desgraças, o
desconhecimento do mecanismo da democracia e a importância da
representação política. Por que fulano de tal é Deputado? Quem fez
de sicrano da silva Senador? Fulano é Deputado, sicrano é Senador,
porque eu, meu irmão, meu vizinho, o filho do pedreiro, a sogra do
vigia, todos nós achamos que ele era o melhor, que merecia assumir o
lugar de nosso representante, porque sua história e seu passado
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fizeram dele um líder, um chefe, um homem de bem.
Muito bem, após a eleição, após toda a angústia, o sofrimento e a

despesa de uma eleição, vem um jornal e começa a tratar o
representante do povo como se ele fosse um desqualificado. Que é
isso senão um desconhecimento, uma ignorância, uma incontida má-
intenção em relação à democracia? Que é isso senão falta de prática
democrática? Será que os donos de jornais, de rádio, de tevê
gostaram tanto da ditadura que, inconscientemente, atacam o
Legislativo, como se sonhassem com a volta dos militares e dos AI-
5?”.

Perguntem ao jornalista José Hamílton Ribeiro, este texto é dele. E
ainda diz mais: “Olha, eu sou hoje um jornalista médio, muito longe
dos cargos executivos de nossos grandes jornais e emissoras de tevê.
Mesmo assim, salário por salário, eu não troco o meu pelo de um
Deputado Federal. Além de ser obrigado a ter duas casas, uma no
Estado, outra em Brasília, de gastar uma nota com presentes de
casamento e de batizado, de ser obrigado a andar sempre bem
vestido e dar gordas gorjetas, ainda tem essa desvantagem de, mal
começou um mandato, já ir pensando em como não perder a próxima
eleição... E de viver o tempo todo como uma vidraça na mira do
estilingue de qualquer moleque. Não há dinheiro que pague!

Olha, respeito um Deputado, um Vereador, um Senador. A Nação
depende dele, a democracia depende dele - e não há substituto para a
democracia. Ou é democracia ou é indignidade. Por isso fico
realmente uma fera quando sei de um Deputado, de um Vereador, de
um Senador que não honra o seu mandato, que se vende, que se
mete em negociatas, que envergonha a instituição e o País. Sei que a
maioria absoluta de nossos parlamentares é de gente honrada, são os
melhores homens de nosso país. Entre seus deveres - que não são
poucos nem leves -, está o de vigiar a sua casa e não deixar que os
maus fiquem soltos e livres para fazer sujeira e manchar a fama da
espécie inteira”. O autor é José Hamilton Ribeiro, jornalista, Vice-
Presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, e
esse artigo foi publicado no jornal “Momento do Legislativo”, da União
Parlamentar Interestadual - UPI.

Com essas palavras, Sr. Presidente, lendo, pela primeira vez, um
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texto na Assembléia, gostaria de registrar minha preocupação
profunda com o fato de que estamos caminhando para um terceiro
mandato do Presidente Lula, para uma “chavização” da política
brasileira. Preocupados estamos com esse bode colocado na sala,
que é o terceiro mandato. Já está lá, não adianta tentar tirá-lo. Está na
mídia, na imprensa. Estamos no momento em que, querendo ou não
querendo, dizendo que não quer, mas querendo, a imprensa brasileira
traça o roteiro para que possamos seguir os caminhos da grande
liderança das Américas, o grande Hugo Chávez. O degringolamento
das instituições democráticas, especialmente do Parlamento, leva-nos
a acreditar, Deputado Antônio Júlio, que há alguma coisa tramada
para se fazer mais um mandato do Presidente Lula. A imprensa está
trabalhando e preparando esse ambiente. Querendo ou não querendo,
desejando ou não desejando, o bode já está na sala, o assunto já está
na mídia, está na boca do povo. E me perdoe, Sr. Presidente, se tiver
eleição e o Lula puder ser candidato, vai ganhar nas urnas o terceiro
mandato. Por quê? Porque passou por cima dos políticos, passou por
cima da mídia, da televisão, do rádio, do jornal e foi direto conversar
com o povo. Ele tem o cheirinho do povo. Ele sabe o que o povo quer
ouvir e fala exatamente o que o povo gostaria de ouvir. Conquistou a
maioria da população brasileira conversando da forma como o povo
brasileiro gosta de conversar. Lamentavelmente. Será que isso é
bom? Não tenho nada contra terceiro mandato, quarto mandato,
quinto mandato. Para mim, deveria haver eleição eterna. Não acredito
nessa história de bitolar um mandato. Só sei que um mandato de
quatro anos é muito pouco para qualquer pessoa, seja para
parlamentar, seja para Governador, seja para Prefeito. Até tomar
consciência da coisa, já rompeu a metade do mandato. No final, tem
de fechar as contas para prestar contas da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Acaba não se produzindo nada. Estou preocupado com o
terceiro mandato? Não. Que venha o terceiro e o quarto, porque o
bode já foi colocado na sala pela imprensa brasileira. O assunto está
na mídia, na boca do povo. Não adianta fingirmos que não existe
porque existe. Não é assombração, não é lobisomem. A democracia
brasileira está suficientemente sólida para colocar limites na ambição?
Não sei.
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Sr. Presidente, isso realmente me preocupa, porque, conforme
demonstrou o nosso companheiro Lafayette de Andrada, entre a
verdade e o fato divulgado, há uma diferença fantástica. Fico
perguntando-me por que há tanta preguiça por parte da mídia em se
informar direito, buscar informação correta e ouvir os dois lados da
história. Por exemplo, na minha cidade, está ocorrendo um fato
curioso. O ex-Prefeito Edson Soares, recém-empossado como
Secretário de Indústria e Comércio de Teófilo Otôni, telefonou-me
agora para perguntar quanto eu tinha posto de emenda para essa
cidade, porque os Deputados Federais Fabinho Ramalho e Camilo
haviam colocado, respectivamente, R$600.000,00 e R$1.000.000,00.
Respondi-lhe que achava estranho ele me perguntar isso, porque
Teófilo Otôni recebeu um volume de recurso nunca antes recebido em
sua história. O que falta é informação.

Sr. Presidente, apenas para fechar o meu raciocínio. O governo do
Estado concluirá em dezembro um presídio que custou
R$11.000.000,00 em Teófilo Otôni. Além disso, liberou agora a
licitação de R$26.000.000,00 para a Estação de Tratamento de
Esgoto e mais R$15.000.000,00 para a barragem de água da cidade,
aplicando R$16.000.000,00 no Sistema Macrorregional de Saúde. E
ainda R$1.200.000,00 foram aplicados, no ano passado, em reformas
e ampliações de prédios - aliás, neste ano há mais R$800.000,00 na
reforma de prédios. Só aí totalizam R$70.000.000,00, Secretário
Edson Soares.

Estamos preparando-nos para abrir uma escola normal de nível
médio, ou seja, uma outra escola de nível médio no Colégio
Polivalente; liberamos mais R$750.000,00 para o início de construção
do prédio da UFMG em Teófilo Otôni. Além disso, estamos
trabalhando a liberação de R$20.000.000,00 já assegurados para a
construção do centro de convenções, do quarteirão industrial e da
creche que o Servas está implantando lá.

Sr. Presidente, gostaria de informar ao meu Secretário Edson
Soares, recém-empossado, e à Prefeita Maria José Haueisen que
quase R$100.000.000,00 foram investidos em Teófilo Otôni. Todavia a
imprensa dessa cidade, que é paga para dizer o que a Prefeitura quer,
não revela quanto o governo do Estado está aplicando. É esse o tipo
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de mídia que temos? É desse tipo de mídia que precisamos?
Preocupa-me; aliás, a mim, não como pessoa, porque, se vier terceiro
ou quarto mandato do Presidente Lula, tudo bem! Já passei pela
ditadura e sobrevivi. Portanto posso sobreviver a uma outra ditadura.
Não há problema algum! Todavia quem não a conheceu preste bem
atenção no que está acontecendo no Brasil! Puseram o bode na sala;
e o governo do PT, tanto no âmbito do Brasil quanto em Teófilo Otôni,
vive da mentira mais deslavada. Obrigado, Sr. Presidente.

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

Pimenta solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Sargento Rodrigues.
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados,
Deputadas e público que nos vê pela TV Assembléia, aproveitando a
presença do ilustre companheiro Deputado Getúlio Neiva, gostaria de
dizer que o que nos traz a esta tribuna na tarde desta terça-feira, dia
13 de novembro, é novamente a questão da impunidade em nosso
país.

Deputado Getúlio Neiva, V. Exa. já acompanhou outros dois
pronunciamentos deste Deputado, desde o primeiro momento em que
denunciamos, desta tribuna, matéria publicada pelo jornal “Estado de
Minas”, coincidentemente pelo mesmo articulista, o jornalista Thiago
Herdy, em que aborda o assunto sobre os 10 mil processos de
menores infratores que caducaram nas varas da infância e da
juventude porque não conseguiram ter a celeridade. Deputado Carlos
Pimenta, 10 mil processos! V. Exa., que acompanha a segurança
pública na região de Montes Claros e todo o seu entorno, na região
Norte, sabe bem como os moradores da região vêm sofrendo com a
impunidade que hoje o Brasil padece, especialmente no que se refere
aos menores infratores.

Deputado Doutor Viana, nosso Presidente em exercício, tive
oportunidade de abordar esse assunto e me referi também ao assalto
seguido de tentativa de homicídio que quase virou latrocínio. A vítima
foi o Sr. Charles Gonçalves Viana, 25 anos, que, na semana passada,
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era balconista de uma loja de informática na Rua Tupis, no Centro de
Belo Horizonte. Ele foi vítima de assalto seguido de tentativa de
homicídio. Esse cidadão levou um tiro na cabeça dado por um menor
de 17 anos, preso ontem por policiais do 13º Batalhão. Parabenizo, a
propósito, esses policiais pela perseverança, por estarem atentos aos
fatos e por acompanharem o noticiário. Pelas imagens do circuito
interno da loja de suprimento de informática, transmitidas pela
televisão, os policiais, atentos, reconheceram o criminoso, prendendo-
o na data de ontem, num ato de muita persistência e perseverança.
Parabéns aos policiais do 13º Batalhão, especialmente a viatura
comandada pelo Sarg. Josadário Lemos Gulart, do Grupamento
Especializado em Patrulhamento em Área de Risco - Gepar.

Feitas essas considerações, voltamos à impunidade que grassa
neste país, principalmente por leis benevolentes como as do capítulo
da Seção VII, chamado “Da Internação”. No seu art. 121, há uma
previsão de punição máxima para o adolescente, mesmo que venha a
cometer 10 crimes de homicídio, de três anos de internação. Sr.
Presidente, o que tem revoltado a sociedade é a impunidade. O
cidadão que trabalha, que pega ônibus lotado todos os dias, como fiz
durante anos da minha vida, que carrega a marmita debaixo do braço,
que sai com sua mochila, muitas vezes carregando um arroz com
feijão e ovo frito, dando duro, contribuindo, pagando os seus impostos,
CPMF, cumpridor das regras sociais, ganha, muitas vezes, um salário
mínimo ou um salário mínimo e meio. Há outros que vivem na
informalidade, que vendem vários produtos na informalidade, no
Centro da cidade, mas que o fazem honradamente. Do outro lado,
novamente temos uma matéria do jornalista Thiago Herdy, do jornal
“Estado de Minas”, desta terça-feira, 13 de novembro, que diz: “A
polícia apreendeu ontem o adolescente de 17 anos acusado de balear
o vendedor Charles Gonçalves Viana, de 25 anos, durante assalto, há
uma semana, a uma loja de informática na Rua Tupis, no Centro de
Belo Horizonte. Ele foi flagrado pela câmara de vigilância. Militares
que atuam na região de Venda Nova reconheceram o rapaz pelas
fotografias publicadas em jornais. Ele foi detido no início da tarde e
reconhecido por funcionários da loja”. Já foi, portanto, reconhecido.

Prossegue a matéria: “O jovem disse que tem 22 passagens pela
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polícia. ‘Agora são 23’, acrescentou. A vítima está internada em
estado grave no Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Especializado
em roubo, o adolescente integra um grupo suspeito de dominar a
parte baixa do Aglomerado do Borel, no Bairro Serra Verde, na região
de Venda Nova. Ele já foi apreendido em diversos Municípios do
interior de Minas e em São Paulo. Desde a sua primeira apreensão
por roubo, aos 12 anos, o Juizado da Infância e da Juventude de Belo
Horizonte determinou que fosse internado. Nunca ficou o tempo
máximo de três anos previstos pela lei, saindo sempre por bom
comportamento. ‘Eu fazia direito as atividades, para pagar logo’,
explica.

Os menores criminosos, que a legislação chama de menor infrator,
sabem exatamente a gravidade, a complexidade do crime que estão
praticando ou do ato infracional que praticam, como alguns gostam
de, política ou corretamente, dizer. Sabem da gravidade do delito ou
da infração penal, mas praticam-na impunemente porque conhecem a
Lei nº 8.069, de 13/7/90, que é benevolente, e vem passando a mão
na cabeça daquelas pessoas, que não deveriam receber essa
benevolência. Esse menor infrator, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
com 17 anos de idade, foi apreendido pela 23ª vez. Desta vez deixou
uma vítima em estado grave, com um tiro na cabeça. Tenho a certeza
de que esse menor infrator, no Centro de Internação, está muito
melhor que a sua vítima, que está no CTI, com um tiro na cabeça. A
vítima, Sr. Presidente, que deixou uma criancinha de 6 meses e outra
de 2 anos, estava trabalhando atrás de um balcão e, apenas porque
pediu que o marginal, que o criminoso lhe entregasse o seu “chip”,
levou um tiro na cabeça como resposta.

Sr. Presidente, quando ocupamos esta tribuna, queremos alertar
especialmente os Deputados Federais de Minas e os nossos
Senadores, para que se movam, que compartilhem a dor da vítima,
que não fiquem na letargia, e que realmente possam fazer algo que
traga mudança; ou vamos esperar que a grande mídia nacional noticie
outro fato, como o ocorrido com o garoto João Hélio, que foi arrastado,
no Estado do Rio de Janeiro, por sete quarteirões?

Será que vamos esperar que a grande mídia possa comover as
autoridades para que estas entendam que a lei é falha. O fim do
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direito penal é proteger a sociedade, mas a Lei nº 8.069, também
chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente, não só protege os
menores, quando praticam pequenos delitos, como também é
extremamente benevolente nos casos de crimes praticados contra a
vida, contra a pessoa. Nesse ponto, nossa crítica é contundente;
nesse ponto, Sr. Presidente, entendemos que há uma falha
gravíssima na lei.

Por outro lado, retiramos de um “site”, “O Globo On Line”, a notícia
sobre uma empregada doméstica condenada a 58 anos de prisão pelo
assassinato da estudante Maria Cláudia Del’Isola, em Brasília. Para a
empregada doméstica, é aplicada a pena de 58 anos de prisão, mas,
para os menores que estão matando, há a benevolência da lei. Até
quando a sociedade e nós teremos de conviver com essa
benevolência?

Não é admissível encarcerarmos o menor por 10 anos, 15 anos, 20
anos, por um crime de furto, mas isso já não acontece para os
adultos. Para os chamados crimes de menor potencial ofensivo, para
o crime contra o patrimônio, entendemos que o Estatuto está correto,
pois tem medidas de proteção especialmente para os delinqüentes
juvenis da classe mais desprotegida, porque não há como, não há
sociólogo, não há psicólogo ou “policiólogo” que possa defender que o
fato de pertencer a uma classe social desprotegida é motivo para
cometer crime contra a vida.

Podemos entender - e entendemos - que os pequenos delitos de
furto, principalmente aqueles crimes de pequena bagatela, de menor
potencial ofensivo, quando cometidos principalmente para saciar a
sua fome ou da família, são até compreensíveis pelo conjunto da
sociedade. Mas não podemos entender que Juízes, Promotores,
advogados e Deputados continuem a entender e achar que o Estatuto
da Criança e do Adolescente é todo maravilhoso. Não é não, Sr.
Presidente. Entendemos que o cidadão que está nos vendo pela TV
Assembléia sabe que não podemos pegar todos os delitos e balizar
com a mesma pena. Pelo menos não é assim que nos ensina Cesare
Beccaria, pai do direito penal moderno, que diz: “A pena deve ser
proporcional à gravidade do delito”. O Estatuto da Criança e do
Adolescente, especialmente no que tange às punições dos crimes
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contra a pessoa, é benevolente porque passa a mão na cabeça do
menor e faz com que ele se sinta protegido pela própria lei, que era
para puni-lo.

O nosso entendimento é de que não precisamos fazer a discussão
da redução da maioridade prevista no art. 228 da Constituição
Federal, mas é possível, Sr. Presidente, que venhamos a alterar a Lei
Complementar nº 8.069, prevendo uma medida maior de internação,
principalmente quando os crimes são contra a pessoa. Não é possível
que os menores continuem matando livremente pessoas sérias,
honradas, trabalhadores e venham a ter a complacência do Estado. O
Estado, por meio da sua lei, não está cumprindo o fim social do
chamado direito penal. É necessário rever isso, que haja bom senso e
compreensão, porque a sociedade está gritando e clamando para que
as pessoas sejam punidas com rigor quando praticarem delitos contra
a vida.

Sr. Presidente, tenho, em nosso gabinete, uma reportagem
elaborada pelo jornalista da Rádio Itatiaia, Carlos Viana, do dia 20 de
setembro, que relata que um menor cometeu oito homicídios e ainda
tentou praticar o nono. Sabem qual a pena desse menor, senhores
telespectadores que estão nos vendo? No máximo de três anos. Se
ele cometesse o crime na véspera de completar 18 anos, quando ele
completasse 21 anos o Juiz seria obrigado, de ofício, a colocá-lo em
liberdade. Pasmem, senhores e senhoras, ao completar a punição, a
medida de internação, e alcançar a maioridade, ele não pode ter
nenhum registro criminal em sua ficha. Ou seja, sua ficha torna-se
limpa novamente, e ele pode até prestar concursos públicos, dentro
do próprio poder público.

É esse o ponto crucial da nossa crítica. Esse é o nosso enfoque,
para que realmente os nossos Deputados Federais, os nossos
Senadores e o nosso Presidente da República possam se locomover
e se tocar diante de uma sociedade que está clamando por segurança
pública. Mas, Sr. Presidente, segurança pública pressupõe punição,
uma punição proporcional ao delito praticado, mas isso não está
sendo traduzido.

Portanto, Sr. Presidente, encerrando as minhas palavras, quero
dizer a V. Exa. que não me cansarei de ocupar esta tribuna para
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provocar os nossos Deputados Federais e os nossos Senadores de
Minas Gerais. Não me cansarei de alertar o conjunto dos Deputados
desta Casa, que também são formadores de opinião, e muitos
amanhã poderão ocupar uma cadeira no Congresso Nacional. Não me
cansarei de criticar aqueles senhores que vêm passando a mão na
cabeça de criminosos perigosos que continuam soltos livremente. O
que não podemos fazer é ficar estáticos vendo as coisas
acontecerem, vendo pessoas sérias e honradas serem violentadas no
dia-a-dia pelo crime e vendo pais de famílias serem mortos. Não
podemos assistir a tudo isso de forma complacente.

Então, Sr. Presidente, é necessário que haja melhora na segurança
pública, no aparato da Justiça Criminal, especialmente nas Polícias
Civil e Militar, para que elas tenham um instrumento legal, jurídico,
capaz de corresponder ao crime, porque os policiais também estão
cansados de “enxugar gelo”. 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,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 49ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Zé Maia

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Zé Maia - Palavras do Deputado
André Quintão - Palavras do Deputado Lafayette de Andrada -
Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena - Palavras do
Sr. Tadeu Barreto Guimarães - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite -
Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu Leite - Padre João - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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
- 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 Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa a
Exma. Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão; e os Exmos. Srs. Tadeu Barreto Guimarães,
Coordenador Executivo do Programa Estado para Resultados;
Bernardo Tavares de Almeida, Secretário Adjunto da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -; Manuel Carvalho da
Silva Neto, Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Seplag;
João Victor Silveira Rezende, Diretor da Seplag; Deputado André
Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular desta
Casa; e Deputado Lafayette de Andrada, membro da Comissão de
Fiscalização Financeira desta Casa e relator do PPAG.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Exmos.

Srs. José Silva Soares, Presidente da Emater; Robson Napier
Borchio, Secretário de Turismo; Antônio Otávio Ferraz, Diretor Técnico
da Gasmig; Paulo Antônio Avelar, Subsecretário de Obras; Jamil
Habib Curi, Gerente de Projetos Estruturadores do Norte e membro do
Indi; Alexandre Massura, empreendedor público da Secretaria de
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Estado de Esportes e da Juventude; e da Exma. Sra. Maria Coeli
Simões, Secretária Adjunta de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização de audiência

pública para avaliar a execução do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2004-2007, para discutir o PPAG 2008-2011
e para receber propostas de alteração e aprimoramento dos projetos
estruturadores.

Palavras do Sr. Presidente
Podemos afirmar, com boa dose de segurança, que Minas Gerais

está no caminho certo para tornar melhores e mais consistentes seus
indicadores de desenvolvimento. O Estado está obtendo bons
resultados no equilíbrio de suas contas, na implementação de
programas sociais, na melhoria da infra-estrutura de suporte às
atividades econômicas.

No campo estrito da economia, os bons ventos se confirmam nos
levantamentos estatísticos: em 2005 e 2006, Minas apresentou
crescimento superior ao da média nacional, com destaque para
diversos setores produtivos.

Os números atestam o potencial e o dinamismo de nossas
atividades industriais, agropecuárias e de serviços e mantêm o Estado
na posição de terceira maior economia do País.

Contudo, para que o desempenho econômico seja garantia de um
desenvolvimento equilibrado e sustentável, é preciso que tenha efeito
continuado e seja indutor de melhorias efetivas na qualidade de vida
da população. Nesse campo, particularmente, ainda há muito o que
fazer.

Enquanto ostenta o terceiro maior PIB entre os Estados brasileiros,
Minas ainda ocupa posições inferiores em importantes indicadores
sociais: o 8º lugar em distribuição de renda e o 10º lugar no índice de
desenvolvimento humano municipal, que mede o desempenho na
educação, a expectativa de vida e a renda média dos moradores.

O desenvolvimento que desejamos requer planejamento e trabalho
em direções múltiplas, englobando o estímulo aos segmentos
produtivos, a geração de emprego e renda, o combate à pobreza, a
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redução das desigualdades sociais e regionais e a melhoria dos
serviços públicos, como os de saúde, educação, moradia, segurança
e transporte.

Sabemos que a tarefa de conduzir o processo de desenvolvimento
de Minas Gerais é complexa, em razão de fatores históricos, como a
dimensão territorial do Estado, as diversidades econômicas e sociais
de cada região, as dificuldades de obtenção de recursos para obras e
investimentos, as limitações inerentes à administração pública. As
demandas e os desafios são grandes e devem ser enfrentados a partir
de um planejamento detalhado e consistente, envolvendo os Poderes
Executivo e Legislativo e os setores organizados da população. É
preciso repartir responsabilidades, ouvir a classe política, as
representações empresariais e dos trabalhadores, enfim, todos os
segmentos da sociedade, para que se possam tomar decisões que
reflitam os anseios e as necessidades do Estado. Esse é o sentido da
audiência pública que estamos iniciando. É uma oportunidade de
analisarmos, juntos, o Plano Plurianual de Ação Governamental de
2008/2011, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da
administração pública para esse período.

Por meio dos projetos estruturadores, constantes no PPAG, o
governo diz quanto e como pretende investir em cada região e em
cada setor da vida do Estado, para atender às demandas da
população e para colocar em prática seu projeto de desenvolvimento.

Ao final das exposições sobre os projetos estruturadores, nos
grupos de trabalho, os participantes desta audiência pública poderão
sugerir alterações ou fazer novas propostas que julgarem necessárias
para aprimoramento do PPAG. Essas propostas serão encaminhadas
às Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa. Se acatadas, serão
apresentadas em forma de emendas ao projeto do governo, podendo
então integrar o Plano Plurianual.

Lembramos que a Assembléia Legislativa está sempre disposta a
colaborar para o aperfeiçoamento dos programas de desenvolvimento
do Estado, principalmente por meio do debate e da participação.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que colaboraram
com a realização deste evento, especialmente à Secretaria de Estado
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de Planejamento e Gestão, aos ilustres expositores, aos gerentes dos
projetos estruturadores, aos coordenadores dos grupos de trabalho e
a todos os presentes. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Zé Maia
Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; ilustre Sra. Renata Vilhena,

Secretária de Estado de Planejamento; Dr. Tadeu Barreto, também da
Secretaria de Planejamento; prezado Deputado André Quintão,
Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa; ilustre
Deputado Lafayette de Andrada, relator do PPAG; Deputados João
Leite e Carlin Moura; Dr. Paulo Avelar, representante do governo;
Profa. Janete, da Uemg; Dr. Baeta; Dr. Manuel, que esteve conosco
nas reuniões do interior; Dr. Bernardo e toda a equipe do governo e da
Assembléia Legislativa que esteve conosco presente nessa
discussão, bom dia.

Sr. Presidente, ficou claro para nós que, quanto ao PPAG deste ano
e dos anos anteriores, a parceria entre a Assembléia Legislativa e o
governo do Estado a fim de interiorizar a discussão, na nossa visão, é
o ponto mais alto para levá-la às regiões mais distantes do Estado de
Minas Gerais. Se as medidas, os investimentos e as ações previstas
pelo PPA se destinam aos cidadãos, é muito lógico e natural que
possamos, antes de tomar as decisões aqui, ouvir a sociedade e as
pessoas a que se destinam esses investimentos.

Falo aqui, especialmente em relação à audiência ocorrida no Pontal
do Triângulo Mineiro, sobre a perplexidade das pessoas que
participaram, porque o Pontal do Triângulo Mineiro é a região mais
distante da Capital, e há nisso um paradoxo interessante. O governo,
às vezes, acha o Triângulo distante das discussões do Estado, mas a
mesma reclamação de que o governo é muito distante do Triângulo
Mineiro surge. Na verdade, não é uma coisa nem outra. O que falta é
o que estamos fazendo no Norte, no Jequitinhonha, no Mucuri, no Sul,
na Zona da Mata: queremos aproximar os cidadãos da Assembléia
Legislativa e do governo. É essa experiência vitoriosa que fica para
todos nós da Assembléia Legislativa e do governo.

Há que destacar essa parceria porque, se a Assembléia Legislativa
fosse sozinha realizar essas reuniões, não existiria a riqueza das
discussões que testemunhamos no interior do Estado. Igualmente, se
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o governo ficasse sozinho, talvez não apresentasse a capilaridade que
de que dispõe com a parceria com a Assembléia Legislativa. Portanto,
Sr. Presidente, Sra. Secretária, penso que temos que aprimorar esse
instrumento, aprofundar as discussões e ampliá-las para outras
regiões, talvez levando-as para todas as macrorregiões do Estado.

A experiência vitoriosa, especialmente deste ano, mostra que o
caminho é discutir com o cidadão, envolvendo-o no debate, mostrando
o que é mais importante. Nós, que estamos nos gabinetes, na Capital,
temos visão de uma realidade diferente dessas regiões. Ao ouvir
essas pessoas, poderemos aproximar o que é tecnicamente viável do
que é possível fazer em termos de investimentos e do que as pessoas
desejam. Nossa concepção pode ter enormes divergências em
relação ao que a população espera das nossas decisões.
Cumprimento o governo de Minas e a Assembléia Legislativa por esse
trabalho de ouvir o cidadão no interior. Secretária Renata Vilhena, o
governo de Minas apresenta uma premissa importante que, ao final
das nossas palavras, merece um destaque. É fundamental que se
invista menos no Estado e mais nas pessoas. Sem dúvida nenhuma,
esse tem sido o grande resultado positivo que o povo de Minas tem
sentido na ação do governo Aécio Neves. Deixo minha palavra de
incentivo para que a Assembléia e o governo de Minas ampliem essas
discussões no próximo PPA para todas as regiões de Minas. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado André Quintão
Bom-dia a todos os presentes. Cumprimento o Deputado Doutor

Viana, solicitando que transmita ao Presidente da Assembléia,
Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso reconhecimento e total apoio a
essa iniciativa das Comissões de Participação Popular e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Aproveito para cumprimentar
meus colegas, Deputados Zé Maia, Presidente da Comissão de
Fiscalização, e Lafayette de Andrada, relator do PPAG. Peço licença
para também cumprimentar os Deputados membros da Comissão de
Participação Popular presentes neste Plenário, Deputados João Leite,
Carlin Moura e Gustavo Valadares; cumprimento a Deputada Gláucia
Brandão, Presidente da Comissão de Cultura e uma das
Coordenadoras da Frente Parlamentar da Região Metropolitana de



1093

Belo Horizonte. Também cumprimento os representantes do
Executivo, Tadeu Barreto e a Secretária Renata Vilhena. Encontra-se
no Plenário, representando o Prefeito de Belo Horizonte, a Secretária
Municipal de Assistência Social, Rosilene Rocha, a quem
cumprimento e também todos os membros de entidades, de
organizações não governamentais, gestores, conselheiros,
representantes das várias Áreas de atuação do governo, Deputados
Vanderlei Jangrossi, Elmiro Nascimento e Antônio Carlos Arantes.
Faço questão de citar os Deputados, porque esta é uma importante
audiência da Assembléia. Ela vem para consolidar um processo que
combinou duas importantes questões: a valorização do planejamento
público, como ferramenta indispensável para a boa gestão de políticas
públicas, incluindo a participação popular, e o controle social. Se
pudesse resumir esta audiência e esse processo é exatamente isso:
valorização do planejamento com participação popular e controle
social.

E do ponto de vista da Assembléia Legislativa, esse é um processo
sem prejuízo das outras iniciativas de participação que a Assembléia,
há alguns anos, cultiva, como seminários, fóruns técnicos, ciclos de
debates, ou mesmo algumas experiências incipientes de participação
no Orçamento. Esse processo de discussão do Plano Plurianual de
Ação Governamental teve seu início em 2003, particularmente no mês
de setembro do referido ano. E, nesta Casa, vinculado à criação da
Comissão de Participação Popular, que tive a honra de presidir em
sua implantação. Naquele momento, em 2003, em parceria com o
governo do Estado, particularmente com a Secretaria de
Planejamento e Gestão, quando era Secretário o atual Vice-
Governador, Sr. Antonio Anastasia, e Subsecretário Adjunto o Sr.
Tadeu Barreto, tomamos a decisão, com o apoio da Presidência desta
Casa, do Deputado Mauri Torres, de fazer um processo amplo de
discussão do PPAG 2004-2007.

A criação da Comissão de Participação Popular veio, em sua
primeira iniciativa, com a preocupação de permitir que os cidadãos e
os mineiros incidissem objetivamente no debate do chamado “Ciclo
Orçamentário”. E essa foi a prioridade da Comissão de Participação
Popular nesses quatro anos de existência. Portanto, a história da
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Comissão de Participação Popular, nesta Casa, confunde-se hoje com
as experiências de abertura democrática para participação da
população no chamado Ciclo Orçamentário. Já nesse primeiro
processo, tivemos uma surpresa muito positiva: foi a primeira vez que
a Assembléia discutia, de maneira aberta, leis com previsão para anos
- tínhamos prioridades para os próximos quatro anos. Havia um certo
receio se esse debate não se perderia em questões muito pontuais,
mas a resposta foi positiva. Muitos perguntam, principalmente as
pessoas que não acompanharam o processo, quais, de fato, foram os
avanços nesses quatro anos. Poderia mensurar alguns. Deixarei o
mais importante para o final. Poderemos mencionar que, na primeira
edição desse debate democrático, nas audiências realizadas em
2003, foram apresentadas 203 sugestões populares; uma delas foi
fundamental e foi aprovada: a que previu a revisão anual participativa
do plano plurianual. Essa foi uma conquista importante porque, no
Brasil, a tradição é de os planos serem bem encadernados e ficarem
enfeitando as estantes do Legislativo ou do Executivo. E, muitas
vezes, após três, quatro anos, notava-se que não havia
compatibilização daquilo que estava previsto com a vida das pessoas.
Esse mecanismo de revisão anual permite que a Assembléia e a
sociedade, ano a ano, acompanhem o processo, e também o próprio
governo, uma vez que o planejamento tem de ser necessariamente
dinâmico e atualizado com as mudanças por que passam a sociedade
e as políticas públicas. Houve, nesse processo, a conquista de um
novo projeto estruturador.

Naquela época, o governo encaminhou 30 projetos estruturadores,
e, na primeira edição do PPAG, uma emenda popular garantiu o
projeto inclusão social de famílias vulnerabilizadas. Para se ter uma
idéia, hoje, esse projeto tem um crédito autorizado de
R$60.000.000,00.

Poderíamos dizer das conquistas que vieram com a revisão do
Plano Plurianual. Por exemplo, Minas Gerais se tornou o primeiro
Estado brasileiro a co-financiar a implantação do Sistema Único da
Assistência Social. Aliás, na nova edição do Plano Plurianual, temos
um projeto estruturador específico de implantação desse sistema.

Poderíamos também dizer das obras físicas, como a estrada velha
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que liga Belo Horizonte a Santa Luzia e às imediações do Bairro
Ribeiro de Abreu, obra de reassentamento e duplicação aprovada por
emenda popular; a alimentação escolar para o ensino médio, também
decorrente de emenda da Comissão de Participação Popular; os
recursos destinados à política de segurança alimentar e nutricional, na
Área da criança e do adolescente; o movimento lixo e cidadania.

Ou seja, nesses quatro anos, tivemos conquistas. E essas
conquistas foram coletivas. A participação sem conquista fica
esvaziada. A maior conquista foi o processo. Registro outro avanço
importante: desde 2004, esse processo foi rigorosamente
compartilhado com a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Este ano, esse processo é realizado junto à Comissão
de Fiscalização. O Presidente e o relator da Comissão participam do
processo. Portanto, a maior conquista é a sociedade mineira, por meio
de suas entidades, começar a absorver a importância de se inserir no
debate das leis orçamentárias. Este ano discutimos o PMDI -; ano
passado, a LDO; e, mais uma vez, estamos discutindo as propostas
de 2008 a 2009.

Sr. Presidente, para concluir, queria dizer que essa conquista de
cidadania é também importante para o Poder Legislativo, que resgata
sua prerrogativa de fiscalização do Poder Executivo e de contribuição
na formulação de política pública. Por meio dessa iniciativa, este
Poder compartilha essa prerrogativa com a sociedade civil organizada.
Estamos aqui buscando combinar mérito técnico; escuta e
participação democráticas; a visão política do Executivo, legitimada
nas urnas; e a visão do Legislativo, em suas várias matizes. Esta
Casa expressa a pluralidade das divisões políticas, da Situação, da
Oposição, o que é muito importante. O fato de se eleger um
Governador ou um Deputado não significa dar um cheque em branco.
É preciso legitimar, cotidianamente, o exercício do poder. E essa
legitimação passa pela Casa Legislativa, que, como disse, está
dividindo a responsabilidade.

Meus cumprimentos a todos que aqui estão, atendendo ao convite
da Assembléia; ao conjunto dos servidores desta Casa, dos nossos
gabinetes, das nossas Comissões. Não seria possível a realização
deste evento sem essa participação. Quero ainda destacar que a



1096

participação da Secretaria de Planejamento e dos vários órgãos do
Estado está sendo fundamental. Queria cumprimentar a todos, por
intermédio do Sr. Manuel Carvalho, Subsecretário de Planejamento,
que participou das audiências regionalizadas; ao Bernardo e a toda a
equipe da Seplag e do governo.

É forçoso e justo reconhecer, independentemente das nossas
eventuais diferenças de conteúdo ou de ênfase, que o governo do
Estado e esta Assembléia estão realizando este evento em parceria.
Sem essa parceria, o processo muito perderia. Esperamos que isso
redunde em muitas emendas aprovadas e no aperfeiçoamento
contínuo do PPAG.

Sugiro e reitero a importância do debate dos grupos de trabalho. Lá
os projetos e as emendas serão apresentados.

O nosso compromisso é continuar essa escuta permanente e
democrática em relação à sociedade mineira. Ganhamos todos, ganha
a democracia em Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Lafayette de Andrada
Deputado Doutor Viana, Presidente; cara Sra. Renata Maria Paes de

Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão; Dr. Tadeu Barreto
Guimarães, Coordenador Executivo do Programa Estado para
Resultados; Deputados Zé Maia, Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa, e
André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular da
Assembléia Legislativa; Deputadas e Deputados presentes no
Plenário; senhoras e senhores; serei breve, pois estamos ansiosos
para ouvir os comentários da Secretária Renata.

A equipe de planejamento do governo Aécio Neves encaminhou
para a Assembléia a proposta do PPAG 2004-2007, baseada em 11
Áreas de resultados identificadas no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI. Para atingir todas as Áreas, foram
desenvolvidos 57 projetos estruturadores. Ao longo dos próximos dias,
os gerentes de cada projeto farão suas exposições; e, ao final, os
participantes do seminário poderão apresentar propostas.

Por entender a importância de levar ao interior de Minas o
conhecimento do PPAG e também de colher propostas para integrar o
plano, a Assembléia realizou audiências públicas em Araçuaí, Frutal
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(Triângulo) e Juiz de Fora (Zona da Mata). Nelas, a sociedade tomou
conhecimento do PPAG e elaborou mais de 150 propostas. O PPAG é
o plano de investimentos do governo de Minas nos próximos quatro
anos, envolvendo mais de R$23.000.000.000,00. Então, era
necessário que a sociedade participasse de sua elaboração, para
isso, estamos realizando este seminário, para que todos conheçam
efetivamente o conteúdo da proposta encaminhada à Assembléia e, a
partir daí, encaminhem sugestões.

A Assembléia votará o PPAG, que se transformará numa lei. Em
anos passados, era comum dizer que o Orçamento era uma peça de
ficção, mas, hoje, isso não existe, pois a moeda está estável.
Antigamente, não havia estabilidade, a inflação era galopante, sendo
impossível para os governos estadual, municipal ou federal fazer uma
real previsão orçamentária. Ninguém tinha idéia do valor da inflação
no próximo mês, que dirá no ano seguinte.

Agora não. Com a estabilidade da moeda, o governo é
perfeitamente capaz de prever o que arrecadará e, tendo em vista
essa arrecadação, planejar seus gastos. É isso que o governo de
Minas tem feito com mestria e de maneira a causar inveja aos demais
Estados. Há um programa planejado. A palavra planejar, em Minas
Gerais, está muito em ênfase, e é isto o que fazemos: o planejamento
para os próximos quatro anos.

A sociedade poderá participar desse planejamento, esta é a grande
importância. O PPAG vai transformar-se em uma lei que será
cumprida. É importante lembrar os Orçamentos que serão votados e
praticados nos próximos anos. Qualquer investimento previsto no
Orçamento deve estar no PPAG que será votado nos próximos dias
pela Assembléia. Daí, a importância de fazermos as nossas propostas
e contribuições, para que elas se configurem no PPAG, porque,
amanhã, já não poderemos chorar sobre o leite derramado. O governo
de Minas, já no Orçamento que será votado para o ano que vem, não
pode incluir nenhuma proposta que não esteja no PPAG. No
Orçamento que será votado no final de 2008 para vigorar em 2009,
não poderá haver nenhum tipo de investimento que já não esteja
previsto no PPAG, porque este é o plano de investimento para os
próximos quatro anos.



1098

Não quero alongar-me. Desejo parabenizar o Presidente da
Assembléia Legislativa, que soube entender a importância de
interiorizar a discussão do PPAG. Parabenizo e agradeço o empenho
e o apoio do Deputado Zé Maia e do Deputado André Quintão,
respectivamente Presidentes da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária e da Comissão de Participação Popular, que, com
muito entusiasmo, deram grande força aos encontros ocorridos no
interior e a este que se inicia hoje e se estenderá pelos próximos três
dias. Agradeço ao Subsecretário do Planejamento e Orçamento, Dr.
Manuel de Carvalho, que, juntamente com a Assembléia e toda a sua
equipe, participou desses encontros no interior, ajudando a coordená-
los. De forma muito especial, parabenizo todos os senhores
presentes, porque tenho a certeza de que nestes dias, hoje, amanhã e
depois de amanhã, serão muito ricos os debates e, sem dúvida
nenhuma, quem sairá ganhando será a sociedade de Minas Gerais. A
todos vocês muito obrigado e bom-dia.

Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena
Cumprimento o Deputado Doutor Viana, Presidente desta Mesa; o

Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira; o Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de
Participação Popular; o Deputado Lafayette de Andrada, relator do
PPAG; os demais Deputados e Deputadas presentes e meus colegas
de trabalho do Poder Executivo. Cumprimento e agradeço
especialmente à minha equipe: Bernardo, Manuel, Tiago e João Vítor.
O Manuel tem-se dedicado intensamente a todas as audiências
realizadas.

Farei uma breve exposição sobre o PPA 2008-2011, uma vez que
todos os projetos estruturadores serão detalhados por cada um de
seus gerentes no decorrer da semana. Ressalto a importância deste
evento promovido pela Assembléia Legislativa em parceria com o
Poder Executivo. É um momento muito especial da nossa democracia,
em que temos oportunidade de apresentar as propostas de
investimentos para os próximos quatro anos, bem como uma
prestação de contas do que foi executado nos últimos quatro anos.
Como foi dito, a transparência e o controle social são um dos pilares
deste governo. Entendemos que não há nada mais importante do que
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o reconhecimento social para garantirmos a sustentação do modelo
de gestão que vem sendo conduzido pelo governo. O planejamento é
a parte mais importante de todo o modelo que chamamos de choque
de gestão. Todas as Secretarias, as fundações, as autarquias e o
Poder Executivo têm um norte que está contido em nosso
planejamento. Hoje seria inconcebível imaginarmos a inexistência das
definições que constam em nosso planejamento.

Esse mapa que apresento é seguido por todos os Secretários e
Gerentes de projetos, ele foi apresentado e debatido na época da
discussão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, agora
complementado pelo nosso PPA. O PMDI manteve a visão de futuro
de tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver, tendo o IDH
como indicador. Ali foram definidas algumas diretrizes e perspectivas
até 2023, que são a perspectiva integrada do capital humano, o
investimento em negócios, a integração territorial competitiva, a rede
de cidades, a eqüidade de bem-estar e a sustentabilidade ambiental.
Se conseguirmos alcançar as estratégias previstas, alcançaremos a
nossa visão de futuro. É necessário definirmos, de forma muito
objetiva, quais são os recursos, as alocações e as metas necessárias
para materializarmos e alcançarmos essas estratégias. Foram
definidas, de forma inovadora, 11 Áreas de resultado sustentadas por
dois pilares, que são a qualidade fiscal e a qualidade de inovação na
gestão pública, que, se realizadas, garantirão o alcance de nossa
visão de futuro.

Uma inovação nesse plano é a inclusão dos destinatários da política
pública como os principais clientes dos nossos resultados finalísticos,
que são as pessoas instruídas, saudáveis e qualificadas, jovens
protagonistas, empresas dinâmicas e inovadoras, eqüidade entre
regiões e pessoas e cidades seguras e bem-cuidadas. Cada Área de
resultado possui resultados finalísticos que temos de alcançar nos
próximos anos, um conjunto de projetos estruturadores e uma agenda
setorial do choque de gestão, uma vez que estamos setorializando o
choque de gestão. Nos primeiros quatro anos, criamos os
instrumentos e o modelo de gestão para o Estado. Agora estamos
levando as ações de gestão necessárias para alcançarmos os
resultados finalísticos para cada Área de resultado.
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E, agora, estamos levando para cada Área resultados as ações de
gestão que precisam ser realizadas para alcançarmos os resultados
finalísticos.

Cada Área de resultado possui também um conjunto de projetos
associados com seus respectivos orçamentos. O PPA traz as metas
finalísticas e já o conjunto de investimentos previstos para os
próximos quatro anos.

A primeira Área de resultado é educação de qualidade, que tem
como objetivo estratégico promover um salto de qualidade na
escolaridade média da população, formada por sistema eficiente, com
altos níveis de eqüidade e orientada por padrões internacionais de
custo e qualidade.

Ainda, reduzir as disparidades regionais de aprendizado em Minas
Gerais, principalmente aquelas concentradas no Vale do
Jequitinhonha e no Norte do Mucuri, e também promover um salto de
qualidade no ensino, orientado por padrões internacionais.

Para alcançar os objetivos estratégicos, foram definidos resultados
finalísticos, como o aumento da escolaridade média dos jovens aos 15
e aos 18 anos de idade. Temos, no “status”, a taxa de escolaridade
para esses jovens e nossa expectativa de cumprimento para 2011 e
2023.

Outro exemplo é o aumento do percentual de alunos lendo aos 8
anos de idade. Nossa meta é chegar a 100% em 2011. Para isso,
temos recursos aplicados nesse período na ordem de
R$15.000.000.000,00, do orçamento fiscal e do orçamento de
investimentos, e um conjunto de projetos estruturadores com seus
respectivos orçamentos definidos para 2008, 2009, 2010 e 2011.

Os projetos estruturadores dessa Área são o desempenho e a
qualificação de professores, escola em tempo integral, novos padrões
de gestão e atendimento da gestão básica e sistemas de avaliação da
qualidade do ensino e das escolas, com R$792.656.000.000,00
previstos para os próximos quatro anos e R$14.415.509.000,00 para
os projetos associados nessa Área de resultado.

Vida saudável. Objetivo estratégico: universalizar o acesso à
atenção primária e reduzir as disparidades regionais no atendimento à
saúde.
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É importante ressaltar que o enfoque da redução da disparidade
regional está previsto em, praticamente, todas as Áreas de resultados.

Um objetivo fundamental para essa Área é reduzir mortalidade
materno-infantil, além de ampliar a longevidade da população no que
se refere a doenças do aparelho circulatório e diabetes; aumentar a
eficência alocativa e a otimização do sistema de atenção à saúde;
promover hábitos de vida saudável e ampliar o acesso ao saneamento
básico para toda a população.

Como principal resultado finalístico nessa Área está, por exemplo, a
redução da taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos. A meta
é bastante ousada. Hoje, o índice é de 16 por mil, e a previsão é
chegarmos a 2011 com 12,5 por mil.

Outro resultado finalístico é ampliar o percentual de domicílios com
acesso a redes de esgoto ou fossa séptica. Atualmente, 74% dos
domicílios são atendidos com acesso a esgoto, e a proposta é
chegarmos a 81% em 2008 e a 100% em 2023. Estão previstos
R$10.900.000.000,00 para essa Área de resultados, distribuídos entre
os projetos estruturadores e a regionalização da atenção à saúde, de
saneamento básico “Mais Saúde para Todos”, “Viva Vida”, “Saúde em
Casa” e “Vida no Vale”, projeto intensamente discutido nesta Casa
com a criação da Copanor.

Para os projetos estruturadores, há R$8.000.000.000,00, e, para os
associados, cerca de R$2.600.000.000,00.

Protagonismo juvenil é a terceira Área de resultados. Os objetivos
desta Área são promover a capacidade realizadora e a contribuição
social dos jovens mineiros; mobilizar a sociedade para a realização de
ações do protagonismo juvenil; reduzir a evasão do ensino escolar no
ensino médio e prevenir a violência, o uso de drogas, as doenças
sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce.

Como exemplo, um dos resultados finalísticos que se pretende
alcançar é a redução das taxas de homicídios entre jovens de 15 a 24
anos por 100 mil jovens. Hoje a taxa é de 47, e a previsão é
chegarmos a 25 em 2011 e a 7 em 2023.

Outro resultado é o aumento da taxa de escolarização dos jovens
entre 15 e 17 anos. Pretendemos chegar a 2011 com 75% de taxa de
escolaridade e a 2023 com 85%. Para isso, estão previstos
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investimentos da ordem de R$695.000.000,00, distribuídos entre os
projetos estruturadores do Centro da Juventude de Minas Gerais, do
ensino médio profissionalizante, do Minas Olímpica, da Poupança
Jovem e do Programa de Melhoria da Qualidade e Eficiência do
Ensino Médio - Pró-Médio.

Estão previstos R$678.000.000,00 para projetos estruturadores e
mais R$16.000.000,00 para projetos associados.

A Área de Investimento e Valor Agregado da Produção tem como
objetivo estratégico a construção de um ambiente de negócios
favorável e atrativo aos investimentos produtivos para o nosso Estado,
por meio da simplificação da relação do setor público com o setor
privado, conferindo maior agilidade e efetividade ao licenciamento
ambiental. Ainda temos a implementação de uma política inovadora e
sustentável de fomento; a implementação e promoção agressiva de
novos investimentos; o desenvolvimento de empresas mineiras, com
ênfase na agregação de valor, e a ampliação da taxa de investimento
da economia mineira.

Temos também os resultados finalísticos. Um deles é aumentar o
PIB de Minas Gerais. Para isso, estão previstos recursos da ordem de
R$12.400.000.000,00, distribuídos entre os projetos estruturadores
Cresce Minas, com a oferta de distribuição de energia elétrica, e
Descomplicar, que busca a melhoria do ambiente de negócios para
atrair novos investimentos para Minas Gerais, a inserção competitiva
de empresas mineiras no mercado internacional, a oferta de gás
natural, a parceria para a previsão de serviços de interesse público e a
promoção e a atração de investimentos estratégicos e
desenvolvimento das cadeias produtivas das empresas-âncoras. Para
isso, R$2.300.000.000,00 previstos para esses projetos estruturadores
e ainda R$10.000.000,00 para projetos associados.

Inovação, tecnologia e qualidade: essa Área de resultados visa a
fortalecer a competitividade e a ampliar a capacidade de inovação das
empresas e dos arranjos produtivos mineiros; formar e qualificar mão-
de-obra alinhada à demanda do setor produtivo; fortalecer a rede de
inovação tecnológica em todo o território mineiro; fortalecer a
articulação entre a rede de Ciência, Tecnologia e Inovação - CTS - e o
setor produtivo; e ainda assegurar a conformidade dos produtos
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mineiros, segundo padrões internacionais de qualidade.
Indicadores finalísticos estão previstos para essa Área, como, por

exemplo, o aumento do número de mercados sem restrição para a
exportação mineira de carne, meta bastante ousada. Estão previstos
R$1.400.000.000,00 para essa Área de resultado, que ficarão entre os
quatro projetos estruturadores, que são os arranjos produtivos, a rede
de formação profissional orientada pelo mercado, a rede de inovação
tecnológica e o sistema de certificação e vigilância sanitária da
produção agropecuária. Estão previstos R$435.000.000,00 para esses
projetos estruturadores e mais R$967.000.000,00 para os projetos
associados.

Logística de integração e desenvolvimento: essa Área tem como
objetivo estratégico reduzir os custos de transportes e ampliar o
acesso a mercados da produção mineira, por meio da oferta de uma
malha viária suficiente, adequada e segura; superar gargalos e
melhorar a qualidade da infra-estrutura de transportes para ampliar a
inserção competitiva da economia mineira e o desenvolvimento das
regiões de baixo dinamismo. Como resultados, há o aumento do
percentual da malha rodoviária federal e boas condições de
conservação. Outro exemplo é melhorar o percentual da malha
rodoviária estadual, condições boas de conservação, com a meta de
chegar a 2011 com 83% em boas condições de trafegabilidade.

Estão previstos R$4.900.000.000,00 para a Área de resultados,
distribuídos entre o projeto estruturador Potencialização da Infra-
Estrutura Logística da Fronteira Agroindustrial, o Programa de
Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de Transporte
e o Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado
de Minas Gerais. São R$3.400.000.000,00 previstos para os projetos
estruturadores dessa Área e R$1.500.000.000,00 para os projetos
associados.

Área de resultados: redução da pobreza e inclusão produtiva, cujos
objetivos fundamentais são: superar a pobreza crônica das novas
gerações por meio da educação; promover a inclusão produtiva da
população adulta; reduzir o analfabetismo; promover a segurança
alimentar e as condições adequadas de saneamento básico para a
população mais pobre; promover a intervenção integrada dos espaços
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de concentração de pobreza; saúde e nutrição incorporadas a todas
as fases do ciclo de vida individual, desde o nascimento até à vida
adulta; e ampliar a provisão indireta dos serviços de assistência social.

O indicador finalístico é reduzir o percentual de pobreza em relação
à população total. Por exemplo, na Região Metropolitana esse
percentual é de 19,4%, e a meta é chegarmos a 2011 com 13% e a
2023 com 6%. Estão previstos R$1.900.000.000,00, distribuídos entre
o projeto estruturador Implantação do Suas - citado pelo Deputado
André Quintão, que é a implementação do Sistema Único de
Assistência Social -, o Lares Geraes, o Minas Sem Fome, o
Travessias, a atuação integrada em espaços definidos de
concentração de pobreza e a universalização do acesso à energia
elétrica no campo. Estão previstos R$1.600.000.000,00 para os
projetos estruturadores e R$300.000.000,00 para os projetos
associados.

Área de resultados: desenvolvimento do Norte de Minas, dos Vales
do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce, e os objetivos são:
desenvolver a produção local com ênfase na formação profissional,
alfabetização, no empreendedorismo, no acesso a mercados; atrair
investimentos produtivos para a Área de baixo dinamismo; aumentar a
produtividade no campo por meio da promoção do
empreendedorismo; promover a inserção regional dos investimentos
públicos e privados, mediante capacitação da mão-de-obra,
fornecimento local, logística e gestão ambiental; reduzir as
disparidades regionais em educação, saúde e saneamento; inserir a
região em três dinâmicas territoriais de desenvolvimento do Estado.

Um dos indicadores é a elevação da participação das regiões no PIB
mineiro. Hoje ainda aparece de forma bastante tímida, ou seja, 13,2%.
A meta é chegarmos a 2023 com cerca de 16,7% de aumento na
participação do PIB, representando 16,7% no PIB total.

Estão previstos R$746.000.000,00 para essa Área de resultados,
distribuídos entre os projetos de Aceleração de Aprendizado na
Região do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce,
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados, Promoção
de Investimentos e Inserção Regional - agronegócio inclusive - e o
Vida no Vale. Esse projeto, especificamente, está em duas Áreas de
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resultados, ou seja, o Vida Saudável e o Desenvolvimento do Norte de
Minas e Jequitinhonha.

Estão previstos R$382.000.000,00 para essa Área de resultados e
R$720.000.000,00 para os projetos associados.

Redes de cidades e serviços, cujos objetivos são: planejar e gerir o
desenvolvimento da rede de cidades mineiras para adequar sua
capacidade de prestação de serviços; fortalecer o sistema de
planejamento e gestão urbana, especialmente nas cidades-pólos;
ampliar as inserções nacional e internacional da Região Metropolitana
de Belo Horizonte; ampliar a acessibilidade da população dos
Municípios de pequeno porte a serviços sociais básicos, bem como
aos mercados; e buscar a promoção e a inserção territorial
competitiva da rede de cidades mineiras no espaço geoeconômico
nacional.

A seguir, cinco indicadores finalísticos, sendo um deles o aumento
do número de Municípios com o Índice Mineiro de Responsabilidade
Social - IMRS - maior que 0,7%. Hoje, são 36 Municípios, e a nossa
meta é chegar a 100 em 2011 e a 300 em 2023. São quase
R$2.500.000,00 previstos para essa Área de resultados e distribuídos
entre o Circuito Cultural de Minas Gerais; os destinos turísticos
estratégicos; o Minas Avança; o ProAcesso e a Região Metropolitana
de Belo Horizonte, totalizando R$2.200.000,00, para esses projetos
estruturadores, e mais R$203.000,00, para os associados.

A qualidade ambiental também é uma Área muito importante e
busca aprimorar a gestão das bacias hidrográficas, visando a
disponibilidade e a qualidade da água e a redução dos conflitos em
torno do seu uso; reduzir a contaminação das águas de Minas Gerais;
conservar o cerrado; recuperar a mata atlântica; promover a gestão
eficiente dos passivos de mineração e indústrias; ampliar o tratamento
de resíduos sólidos; adotar metas de sustentabilidade e qualidade
ambiental e consolidar o sistema de monitoramento, hoje já
implementado pela Secretaria de Meio Ambiente; ampliar o percentual
de território ambientalmente protegido e promover a gestão eficiente
das unidades de conservação; consolidar o Sistema de Informação
Ambiental; e concluir o zoneamento econômico-ecológico.

Como exemplos de resultados finalísticos, há o aumento do
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percentual dos territórios com cobertura vegetal nativa, na mata
altântica, cerrado e caatinga, hoje com 33%, propondo chegarmos a
2011 com 35% e a 2023 com 40%. Outro indicador é aumentar o
percentual da população com acesso à disposição adequada de lixo.
Hoje, somente 29,6% da população está acobertada, e a meta é
chegarmos a 2011 com 60% e a 2023 com 90% da população
atendida. Para essa Área, estão previstos R$1.180.000,00,
distribuídos entre os quatro projetos de conservação do cerrado e de
recuperação da mata atlântica: a consolidação da gestão dos recursos
hídricos e das bacias hidrográficas, os resíduos sólidos e a
revitalização do Rio das Velhas, uma meta para 2010. Há ainda
R$818.000.000,00 previstos para os projetos estruturadores.

A última Área de resultado é a defesa social, que tem como objetivo
estratégico consolidar a tendência decrescente para os índices de
violência em Minas Gerais; pacificar a comunidade de risco por meio
de programas de prevenção; integrar e melhorar a qualidade da ação
policial; criar e fortalecer as ações de inteligência policial integrada e
incentivar a participação crescente dos Municípios e do setor privado,
visando ao desenvolvimento e à manutenção dos diversos programas
do governo, de prevenção, como, por exemplo, o Fica Vivo; fortalecer
as ações da Corregedoria e criar núcleos de avaliação de controle da
qualidade do trabalho do policial; modernizar o sistema prisional e o
sistema de atendimento ao adolescente em conflito com a lei; e
acabar com a carceragem da Polícia Civil. São mais R$4.000.000,00
previstos para essa Área, que tem vários resultados finalísticos, como,
por exemplo, a redução das taxas de homicídios por 100 mil
habitantes, hoje, em 19,8%, com a pretensão de se alcançarem 14%
em 2011 e 5% em 2023.

Os projetos estruturadores são o atendimento às medidas
socioeducativas e a avaliação da qualidade da atuação dos órgãos da
Defesa Social; a Escola Viva e a Comunidade Ativa; a expansão e a
modernização do sistema prisional; a gestão integrada das ações e
informações de defesa social; e a prevenção social da criminalidade.
Essa Área de resultado tem cerca de R$2.000.000.000,00 previstos
para os projetos estruturadores e mais R$2.000.000.000,00 para os
projetos associados.
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Como foi dito aqui, existem dois pilares para o nosso planejamento,
que é a qualidade fiscal e a qualidade de inovação na gestão pública,
sendo definidos resultados finalísticos e também objetivos
estratégicos para eles.

Para a Área de qualidade e inovação na gestão pública, temos como
objetivos ampliar a transparência e o controle social, que foi bastante
ressaltado aqui; incorporar inovações e disseminar boas práticas de
gestão em nossas instituições públicas; aprimorar a governança
corporativa em nossas empresas, autarquias e fundações; aprofundar
a profissionalização dos gestores públicos; utilizar intensivamente o
governo eletrônico, dando ênfase à prestação de serviços aos
cidadãos; aumentar a presença do terceiro setor na prestação de
serviços; efetivar política de prestação de contas à sociedade; e
manter o compromisso com o equilíbrio fiscal, que também é um dos
pilares, pois sem ele não podemos permanecer com os nossos
avanços.

Estão previstos R$1.300.000.000,00 para essa Área de resultado,
constando aí também alguns indicadores, como, por exemplo, o
número de serviços públicos que são disponibilizados na internet.
Hoje temos cerca de 1.100 serviços e queremos passar para 1.600
em 2011. O grau de implementabilidade das agendas setoriais de
choque de gestão também está previsto nessa Área de resultados,
assim como o aumento da percepção da população quanto à
prestação de serviços que fazemos à sociedade.

São quatro projetos estruturadores: a ampliação da
profissionalização dos gestores públicos, o centro administrativo, os
choques setoriais de gestão e o governo eletrônico. Estão previstos
R$1.200.000.000,00 para esses projetos e R$62.000.000,00 para os
projetos associados.

Em relação à qualidade fiscal, temos como objetivos manter o
compromisso com o equilíbrio fiscal, estabilizar e iniciar a redução da
despesa orçamentária em relação ao PIB estadual, passo que
antecede uma política sustentável de redução da carga tributária;
melhorar a composição estratégica do gasto, aumentando a
participação, na despesa total, dos investimentos públicos - esse
objetivo traduz o que foi dito pelo Deputado Lafayette de Andrada, que
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é gastar menos com o governo para podermos gastar mais com a
sociedade -; aumentar a aderência do orçamento a estratégias de
médio prazo, ampliando a participação dos projetos estruturadores na
despesa total; ampliar a qualidade e a produtividade dos gastos
setoriais e a política tributária indutora de investimentos produtivos,
com o foco na simplificação e na descomplicação, que é fator
fundamental para a atração de novos investimentos para Minas
Gerais.

Temos alguns resultados, como, por exemplo, a redução do volume
do gasto público e das despesas orçamentárias em relação ao PIB em
0,05%. Outra meta é aumentar a participação dos projetos
estruturadores na despesa orçamentária e em vários outros resultados
que estão previstos. São R$400.000.000,00 previstos para essa Área
de resultados, distribuídos entre os projetos estruturadores da
eficiência tributária e simplificação, modernização da gestão,
qualidade e produtividade do gasto setorial. Há ainda alguns projetos
associados previstos para esse pilar da qualidade fiscal.

Enfim, são essas as Áreas de resultados, distribuídas com os
projetos estruturadores. Fica claro que a Área de resultados não se
concentra em uma única secretaria; pode haver a atuação de várias.
Foi apresentado aqui o exemplo da Área de resultados de defesa
social, em que tínhamos a participação efetiva da Secretaria de
Educação. A grande inovação que o Plano traz é fazermos o
acompanhamento não de forma setorializada, como era feito até
então, mas por Áreas de resultados. É dessa forma que vamos
conseguir realmente visualizar os resultados que queremos alcançar,
para, ao final de tudo, termos efetivamente Minas Gerais como um
Estado melhor para se viver.

Era isso que eu queria apresentar. Estou à disposição para qualquer
dúvida. O Tadeu apresentará o modelo de gestão, que é fator
fundamental para que possamos dar implementabilidade e
acompanhamento às ações. Obrigada.

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

Palavras do Sr. Tadeu Barreto Guimarães
Bom dia, Deputado Doutor Viana, aqui representando o Presidente
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da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Deputados
Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; Deputado Lafayette de Andrada, relator do PPAG;
Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação
Popular; membros do governo e demais participantes, primeiramente,
quero fazer referência a este processo em que estamos inseridos, o
qual teve início em 2003, com a determinação do Governador do
Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, por meio do Secretário de
Planejamento e Gestão, atual Vice-Governador, Prof. Antonio Augusto
Anastasia. Ele deu maior relevância ao processo de discussão dos
instrumentos de gestão: o planejamento de longo prazo, que é o
PMDI; o planejamento de médio prazo, que é o PPAG, e os
orçamentos, para que apresentássemos o debate e as nossas idéias
com os principais executivos. Sempre tivemos a participação de todos
os gerentes em projetos estruturadores dos Secretários de Estado.

Aproveito para cumprimentar a Secretária Renata Vilhena, que, a
partir de 2003, teve participação significativa nesse processo como
Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão. Em 2003, houve esse
crescimento do debate institucional, e agora, em 2007, quatro anos
depois, o Executivo apresenta seus instrumentos de gestão. Aliás,
tivemos, neste ano, audiência pública do PMDI, instrumento de
planejamento de longo prazo, e, agora, repetimos o PPAG e o
orçamento.

Do ponto de vista do Estado, avançamos. Do ponto de vista desse
processo, concordo com o Deputado André Quintão: realmente houve
alguns avanços importantes. Em 2005, com o envolvimento direto da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esse processo
evoluiu significativamente. A participação melhorou a qualidade. Foi
fundamental a iniciativa da Assembléia Legislativa - o Subsecretário
Manuel Carvalho teve papel determinante nisso - ao ampliar essas
audiências públicas para o interior de forma organizada, focando os
projetos estruturadores, de modo que não houvesse dispersão das
demandas da participação popular.

Nesse processo de construção do planejamento dos instrumentos
de gestão, reconheço a presença, desde o primeiro momento, do atual
Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão, Bernardo Tavares.
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Aproveito para lembrar outros membros da equipe da Seplag que
foram determinantes nesse processo, como o Tiago Toscano e o
Henrique Naves. Parece que o Henrique não se encontra presente,
mas ele é Superintendente de Planejamento e Programação
Orçamentária, uma nova Superintendência em que demonstramos, na
prática, a integração orgânica entre planejamento e orçamento.
Lembramos também o João Vítor, que tem gerenciado toda a
alocação de recursos dos projetos estruturadores.

Acho que o nome Um Plano para Minas, que foi criado em 2003, é
muito bom e mantém esse espírito de discutir os objetivos, os
indicadores e as metas de longo prazo, compartilhando a
responsabilidade pelo desenvolvimento de Minas Gerais. O
desenvolvimento de Minas Gerais é missão de todos. As tarefas são
diferentes, mas ele precisa ser compartilhado. A responsabilidade é
de todos.

Esse processo amplia o capital social de Minas Gerais, dando-nos
maior chance de avançar nos nossos indicadores econômicos e
sociais.

Agora, passo à minha apresentação sobre a gestão.
Fazer um plano é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa menos difícil.

O mais difícil é cuidar da implementação e gerenciá-la. Essa é uma
convicção que trazemos há muitos anos e que está presente em todas
as esferas desse plano.

Vou falar rapidamente sobre o nosso modelo de governança, ou
seja, como vamos gerenciar este mapa estratégico. Temos este mapa
que nos orienta em médio e longo prazos e define, como a Secretária
Renata já mostrou, as Áreas de resultados. Temos os nossos dois
pilares, que são a qualidade fiscal e a gestão. O nosso foco é sempre
a sociedade, os destinatários da política pública. E como vamos
fazer? Primeiro, a mudança institucional, a criação das Áreas de
resultados. Precisamos nos ocupar da gestão pública a partir do
destinatário de políticas, e não, das Secretarias de Estado. Por isso
foram criadas Áreas de resultados, que são núcleos focais de
concentração dos melhores esforços e recursos, visando
transformações e melhorias desejadas. Isso inclui resultados
finalísticos para a transformação da realidade. E cada Área de
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resultados será alvo da intervenção de um grupo de projetos
estruturadores. Portanto, o nosso foco são as Áreas de resultados,
são os destinatários de políticas, e não, as Secretarias de Estado.
Temos 11 Áreas de resultados, 13 pilares e 16 secretariais.

Qual a lógica de construção dessas Áreas de resultados?
Começamos com desafios setoriais. Quais são os grandes desafios
para o desenvolvimento de Minas Gerais? Nós os desdobramos em
objetivos estratégicos que foram aqui apresentados pela Secretária
Renata. Traduzimos esses objetivos em indicadores finalísticos. Ou
seja, o objetivo da saúde foi traduzido em índice de mortalidade
infantil, e depois começamos a estabelecer, com a ajuda de
especialistas e pactuação com cada Secretário, com cada executivo
da sua Área, quais as metas para 2011 e 2023. Isso já é lei. O
Governador sancionou, no final de setembro, o PMDI, que traz esses
indicadores e essas metas para 2011 e 2023.

E como tornar concreto esse desejo? Com os projetos
estruturadores, projetos associados e agenda setorial. Vocês já
conhecem os projetos estruturadores, e a agenda setorial é uma
novidade nesse processo. Qual é o nosso modelo de planejamento,
como se articula isso de uma forma mais didática? Como alinhamos
esses instrumentos? Temos o PMDI, que define as estratégias, os
resultados finalísticos a serem perseguidos. Temos o PPAG, que
define os projetos estruturadores, os projetos associados e as demais
ações estratégicas. Os projetos estruturadores são aqueles em que
fazemos um gerenciamento intensivo, que, acreditamos, tem um
maior poder de transformação. Os projetos associados são
importantes para aquela Área de resultado, mas não são objeto de
gerenciamento intensivo e têm uma participação menor no resultado
finalístico. Temos os orçamentos anuais, que desdobram anualmente
o PPAG e, na prática, o nosso foco na gestão. Os projetos
estruturadores são feitos através da unidade de gestão estratégica de
recurso e ações do Estado, que se ocupa de fazer o gerenciamento
intensivo desses projetos e, dessa forma, acompanhar a execução
desses projetos. Como começou a pactualização, a contratualização
desses resultados internamente no governo? Temos um instrumento
aprovado por esta Assembléia, coordenado pela Secretaria de
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Planejamento e Gestão, o acordo de resultados, e neste ano o que
fizemos? No dia 7 de fevereiro, em evento na Biblioteca Pública de
Minas Gerais, os Secretários de Estado assumiram, diante do
Governador, o compromisso de cumprir os indicadores, objetivos e
metas contidos nos cadernos de compromissos. Primeiro, trata-se de
uma pactuação moral entre o principal executivo do governo, o
Governador do Estado e seus executivos principais, os Secretários de
Estado. Isso foi desdobrado sob a liderança da Secretária Renata, em
acordos de resultado entre o Governador e cada Secretário. O acordo
começa na estratégia, e o definimos como meta de médio prazo. Ele
foi assinado entre o Governador e os Secretários de Estado. As
Secretarias desdobram esse acordo em suas diversas unidades. O
mecanismo de incentivo do cumprimento do alinhamento é o prêmio
de produtividade. Falamos do PMDI, PPAG, LOA e os acordamos com
os diversos Secretários que processam seu desdobramento para suas
diversas unidades. Uma das razões da criação do Programa Estado
para Resultados, sob a coordenação do Vice-Governador e por
delegação do Governador por decreto, é coordenar os comitês de
Área de resultados. As reuniões desses comitês são realizadas
mensalmente, algumas com a presença do Vice-Governador, outras
coordenadas pela Secretaria de Planejamento e o Programa Estado
para Resultados. Nesse comitê, as informações dos projetos
estruturadores são trazidas pelo Geraes. Cada gerente reúne-se com
a equipe do Geraes todo mês e aborda as informações mensais do
andamento das ações: se foi tirado licenciamento ambiental, se está
parado o contrato, se há problema na obra, se houve problema na
licitação. São debatidas várias questões operacionais ligadas à
implementação, algo bem concreto. À Superintendência de
Modernização Institucional, ligada à Subsecretaria de Gestão, também
da Seplag, são levadas as informações sobre andamento da agenda
setorial, mudança de gestão nas Secretarias.

Nós, do Programa Estado Para Resultados, ocupamo-nos de
organizar esses comitês, acompanhando seu funcionamento e o plano
de ação produzido por cada um. Por exemplo, no Comitê de Defesa
Social, resolvemos construir uma nova Área de integração e defesa
social. Esse assunto pode ser discutido ali, havendo definição de
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quem será o responsável, se o Secretário Adjunto de Defesa ou o
Subsecretário de Planejamento e Orçamento, que deverá realizar tais
ações até o prazo “x”. Ou seja, ocupamo-nos da implementação de
dados concretos e fazemos isso todo mês para tornar concreto o que
planejamos, sabendo-se como se implementa determinado objetivo.
Esse acompanhamento é feito sempre em completa sintonia com o
orçamento e com a Área financeira na Secretaria de Fazenda. Hoje,
há um conjunto de 83 indicadores aprovados pelo PMDI, e o
Programa Estado para Resultados está acompanhando esses
indicadores.

Falei rapidamente, pois não quero cansá-los com esse assunto. O
objetivo da minha fala é mostrar que, em Minas Gerais, o choque de
gestão de segunda geração, que estamos chamando de Estado para
Resultados, evoluiu em todos os instrumentos. Adensamos a
discussão da estratégia com o PMDI, que avança em relação ao PMDI
passado. O PPAG e o orçamento avançaram em relação ao
orçamento passado. Hoje, a Seplag, particularmente o Secretário
Adjunto Bernardo, tem chamado esse processo de planejamento
plurianual de orçamento. O PPAG nos indica claramente a alocação
de recursos para os próximos quatro anos, dando-nos condições
concretas. Não é retórica pensarmos os R$24.000.000.000,00 de
investimentos e nos programarmos para implementar essas ações. E
mais, avançamos também no instrumento de contratualização. Os
acordos de resultados, feitos com todas as Secretarias, hoje são mais
robustos, consistentes e alinhados com a estratégia. Temos, agora,
um processo para acompanhá-los mensalmente. De certa forma, não
temos apenas um plano, temos um plano e um modelo para fazer a
gestão do plano. Nós o ocupamos com a implementação desse plano.
Muito obrigado.

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

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Neste instante, passaremos

à fase dos debates. A Presidência informa ao Plenário que os
participantes poderão formular perguntas aos expositores, por escrito
ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate,
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pedimos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, ficando dispensadas as
formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá de
até 3 minutos para fazer a intervenção, tempo que será garantido
também para as respostas.

Antes de darmos início aos debates, gostaríamos de avisar que
hoje, a partir das 14 horas, na Escola do Legislativo, na Av. Olegário
Maciel, nº 2.161, reunir-se-ão quatro grupos de trabalho: 1 -
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce; 2 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva; 3 - Rede de
Cidades e Serviços; 4 - Logística de Integração e Desenvolvimento.

Amanhã, no mesmo local, das 8h30min às 12 horas, reunir-se-ão
outros quatro grupos: 5 - Protagonismo Juvenil; 6 - Defesa Social, 1ª
etapa; 7 - Vida Saudável, 1ª etapa; 8 - Investimento e Valor Agregado
da Produção, 1ª etapa.

Das 14 às 18 horas, Grupo 9, Defesa Social, 2ª etapa, Grupo 10,
Vida Saudável e Grupo 11, Investimento e Valor agregado da
produção, 2ª etapa. Na quinta feira, das 8 às 12 horas, Grupo 12,
Educação de Qualidade, Grupo 13, Inovação, Tecnologia e Grupo 14,
Qualidade Ambiental. Das 14 às 19 horas, teremos a plenária final
neste Plenário. Os outros grupos estarão na Escola do Legislativo.

Na quinta-feira de manhã, também na Escola do Legislativo, das
8h30min às 12 horas: Grupo 12 - Educação de Qualidade; Grupo 13 -
Inovação, Tecnologia e Qualidade; Grupo 14 - Qualidade Ambiental.

No período da tarde, na quinta-feira, às 14 horas, neste Plenário,
haverá a apresentação das propostas dos grupos de trabalho pelo
Secretário Adjunto Bernardo Tavares de Almeida, sob a coordenação
do Deputado André Quintão. E, às 16 horas, faremos a entrega das
propostas aos Presidentes das Comissões de Participação Popular e
de Fiscalização Financeira desta Assembléia.

Debates
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Rosilene Rocha, do

Cogemas.
A Sra. Rosilene Rocha - Bom dia a todos e a todas. Sou Rosilene

Rocha, Secretária Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte e
Presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social
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do Estado de Minas Gerais.
Parabenizo a Assembléia Legislativa pela iniciativa das audiências

públicas, por meio da Comissão de Participação Popular, e de seu
Presidente Deputado André Quintão, da Comissão de Fiscalização, e
do relator do PPAG. Esse tipo de iniciativa já deu bons resultados, o
que anima a todos nós, trabalhadores e militantes da Área da
assistência social, com a inclusão do Projeto Estruturador n° 31, fruto
de iniciativa e discussão com a Comissão de Participação Popular
desta Assembléia Legislativa. Acompanhamos as audiências
regionais, por meio dos Secretários Municipais das cidades onde as
audiências ocorreram. De fato, houve resultados muito importantes,
não só no conteúdo da discussão, como também no processo de
debates promovidos pelo governo e Assembléia junto à sociedade.
Para sustentarmos um pouco o que foi dito por esta Mesa, queria
chamar a atenção para a fala de que Minas é o primeiro Estado a co-
financiar a implantação do Sistema Único de Assistência Social.
Temos alguns desafios que precisam ser melhor expressos na
proposta desse PPAG. O primeiro deles é que a implantação do
Sistema Único de Assistência Social, hoje considerado estruturador
para 2008 a 2011, tem como Área de resultado a redução da pobreza,
com 0,02% dos recursos previstos. Isso corresponde apenas a 0,42%
do total dos projetos estruturadores, ou seja, a 0,42% do total dos
recursos aplicados por Área de resultado, especialmente na Área de
resultado de redução da pobreza. O desafio é bastante grande.

Outro importante desafio é a sinalização de redução de 18% no
orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mesmo
considerando o crédito inicial, há redução. Então, há certa contradição
entre os desafios propostos, apresentados pela Secretária Renata, e a
perspectiva de redução orçamentária na importante Área de resultado
da redução da pobreza, um dos estruturadores apresentados pela
Secretaria de Desenvolvimento Social. Temos feito reuniões mensais
com Secretários Municipais de Assistência Social, em Belo Horizonte,
com participação de cerca de 300 Secretários e 200 Municípios.
Essas reuniões são muito importantes. Discutimos as prioridades da
Área de assistência social para o Estado. Na última reunião, fizemos
um longo debate para nos prepararmos para as audiências públicas
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do PPAG e listamos algumas prioridades. A primeira delas é enfrentar
o co-financiamento dos Municípios para a proteção básica. Temos a
convicção de que só haverá resultados se os Municípios estiverem
bem fortes e assessorados e receberem o apoio do governo do
Estado com o respectivo financiamento. Assim poderão ser
implementadas as ações de prevenção à situação de pobreza e de
risco.

O outro desafio também foi anunciado pelo Governador, há cerca de
um ano: o concurso público do Estado. Há mais de 20 anos, não é
feito concurso público para a Área social. Para que haja o
enfrentamento dos problemas sociais, precisamos de técnicos e de
capacitação da Área. Mas o concurso público não foi sinalizado no
PPAG. Precisamos sensibilizar os Deputados, para que haja concurso
público e, dessa forma, as Secretarias tenham pessoal qualificado e
número suficiente de servidores para fazer frente aos desafios
propostos pelos projetos estruturadores.

Neste ano, houve proposta do governo do Estado de aumentar o
número das regionais da Sedese. Essa proposta foi autorizada e
implementada. Houve aumento das regionais, mas não houve
aumento no número de técnicos para atender à demanda e os
desafios dos Municípios.

Sinceramente, espero, como também os Secretários Municipais de
Assistência Social, com quem temos conversado muito, que esses
processos e essas rodadas de audiência resultem em muitas
emendas de iniciativa da sociedade mineira e que tenhamos um
debate contínuo entre a Assembléia, a sociedade e o governo,
mediado por esta Casa, para que as nossas expectativas estejam
expressas nesse PPAG. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Subsecretário Manuel Carvalho
da Silva Neto.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - De qualquer
forma, o governo tem sido muito prudente na colocação de pessoal,
tendo em vista os cuidados com os limites colocados pela lei de
responsabilidade fiscal. Esta prudência exige parcimônia na hora de
contratar. Além disso, buscamos maior produtividade. Chamo a
atenção da ilustre Secretária para o fato de que o governo se tem
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esforçado para capacitar melhor seus servidor por meio do PADs e do
próprio programa de capacitação de gestores, que é estruturador.

No mais, avaliaremos suas propostas cuidadosamente, com muita
atenção e calma. Com o apoio da Assembléia, o governo acaba de
assumir 98 mil pessoas, que são os designados, transformando-os em
funcionários. Estamos abertos e avaliaremos suas propostas,
evidentemente a partir do chamamento do ilustre relator. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Bernardo.
O Secretário Adjunto Bernardo Tavares de Almeida - Para

complementar, lembro que houve a cisão da Secretaria de
Desenvolvimento Social em duas: a antiga Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes e a de Esportes e Juventude. A
despeito disso, os números indicam uma evolução do orçamento
deste ano na Área de desenvolvimento social. Para todos os
programas, temos um total de R$125.000.000,00 contra
R$68.000.000,00 do ano passado, ou seja, a Área de
desenvolvimento social e esportes praticamente duplica.
Provavelmente, estamos comparando coisas diferentes. Apenas os
programas Travessia, que foi criado, e o Poupança Jovem, que foi
mantido, totalizam mais de R$60.000.000,00 na Área de
desenvolvimento social. Essas são informações importantes. Além
disso, houve incremento de recursos no crédito inicial deste ano para
a proposta do próximo ano, na implantação do SUS. No
desenvolvimento social, tivemos o cuidado de não permitir nenhum
corte em relação aos valores previstos para este ano.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Marilene Cruz, da Frente de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A Sra. Marilene Cruz - Bom-dia. Destaco a importância deste
momento, estamos aqui efetivando a participação popular e a
democracia. Agradecemos a esta Casa, especialmente a Comissão
de Participação Popular, que sempre nos acolhe e aprova as nossas
propostas.

Em nome da Frente, farei duas considerações. A primeira delas tem
relação com o PPAG passado, pois acreditamos que muitas daquelas
questões têm a ver com o novo plano. Verificamos que houve uma
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boa execução orçamentária, cerca de 67% do total; na Área da
criança e do adolescente, foi de 65%; entretanto, observamos que no
percentual destinado à criança e ao adolescente houve um
decréscimo ao longo dos anos.

Questionamos por que esse decréscimo e esperamos que isso não
mais ocorra nos próximos anos.

Uma outra questão: vimos que o percentual de execução, como
disse antes, para a Área da criança e do adolescente foi satisfatório,
mas também percebemos que várias ações - e aqui falo mesmo em
várias ações - não alcançaram, até o momento, ou seja, até o final do
terceiro trimestre, 50% de execução, tendo várias delas ainda o
percentual zero de execução. Perguntamos: “por que ações tão
importantes para a Área da criança, do adolescente e da família estão
ainda com percentual tão insatisfatório?”. Nossa preocupação se deve
ao fato de que várias dessas ações e projetos voltam no PPAG dos
próximos anos. Então, desejamos que não ocorra com eles o que
ocorreu nesse PPAG que está findando.

Outra questão que observamos ainda em relação ao PPAG 2004-
2007 é que na fonte 10 dos recursos ordinários, na Área da criança e
do adolescente, também houve uma baixa execução. Também
esperamos que, no próximo PPAG, essa fonte 10 dos recursos
ordinários seja, de fato, mais efetiva na Área da criança e do
adolescente. Com relação ao PPAG 2008-2011, percebemos a
clareza e a objetividade do plano e vimos a coerência existente entre
seus objetivos e o PMDI. Por isso, parabenizo o governo.

Foi também mencionada a proposta do governo, o choque de gestão
para resultados. Também achamos que isso é bom, porque os
resultados demonstram efetividade das ações, mas pedimos um
cuidado: que a pressa de se alcançar resultados não prejudique ações
importantes como as da Área social, principalmente no caso da
criança e do adolescente. É importante, sim, cumprir-se a Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas também é preciso que o Estatuto da
Criança e do Adolescente e a Loas sejam cumpridos.

Há algumas questões para as quais pedimos esclarecimentos a fim
de que nos ajudem nos trabalhos de grupo. Notamos que há uma
grande concentração de muitas das metas físicas e financeiras
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discriminadas por região na Área central do Estado. Não entendemos
isso. Se observarmos, por exemplo, a questão da defesa social, em
muitas ações, está lá “região central”. Observamos isso na questão da
educação e da vida saudável e em várias outras. A nossa indagação é
a seguinte: “qual afinal é a composição dessa região central? Como
se manterá essa concentração? Por quê?”. Precisamos entender isso
a fim de pensarmos nas propostas.

Um outro ponto está relacionado com a resolução do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Houve um esforço
da sociedade, apresentamos e enviamos propostas ao Conselho
Estadual, que se debruçou sobre elas, ampliou-as, melhorou-as e
transformou-as em uma resolução. Essas propostas foram entregues
a uma representante do planejamento, também em uma audiência
pública. Essa foi a primeira vez que o Conselho Estadual fez uma
resolução apontando as propostas para o plano de ação. E o que
observamos no plano? Grande parte das propostas não foram
atendidas.

Além disso, em outras ações, não conseguimos detectar isso muito
bem, porque elas estão muito agregadas, principalmente na
Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese. O que nos chama a
atenção é que consideramos que o Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente, no caso o Conselho Estadual, é a instância máxima
de deliberação das políticas. É necessário que exista uma atenção
especial para que essa resolução seja observada e cumprida, para
respeitarmos essa instância devidamente.

Temos outra grande preocupação com a junção da
operacionalização dos diversos conselhos. Por que isso nos
preocupa? Porque verificamos que pode implicar uma redução dos
recursos para o Cedca. Anteriormente eram R$80.000,00. Na
proposta, agora orçamentária, são R$200.000,00 para sete
Conselhos, o que significa R$28.000,00 para cada um. Qual é a
fundamentação para isso? Quais foram os critérios para se tomar
essa decisão? O que fazer, para que os Conselhos não percam aquilo
que conseguiram anteriormente?

Outro ponto que chamou nossa atenção diz respeito à ação de
monitoramento e de avaliação. Estamos um pouco preocupados com
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essa ação, porque há uma diferença bem significativa da meta
financeira destinada a duas ações que têm o mesmo objetivo. Por
exemplo, o Programa Poupança Jovem, na ação de monitoramento e
de avaliação, tem uma previsão orçamentária de R$5.000.000,00 até
2011. No sistema de defesa social, que atende ao adolescente autor
de ato infracional, nessa mesma linha de orçamento e de avaliação, a
previsão orçamentária é de R$1.000.000,00 até 2011. Qual é o motivo
dessa diferença tão exorbitante?

Por fim, quero falar a respeito das emendas parlamentares. Esta
Casa nos tem acolhido, mas isso não tem sido contemplado no
momento da execução orçamentária. Esperamos que esse momento
seja de crescimento para todos nós e que tenhamos um plano
plurianual que atenda a todas as necessidades da criança e do
adolescente do Estado. Muito obrigada.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - Agradeço pela sua
intervenção. Esclarecerei um problema em relação à concentração
teórica na região central.

Quando solicitamos aos órgãos que apresentassem seu
planejamento, propositadamente não apareceu algo como
multirregional, para que ficasse devidamente destacado quanto seria
investido em cada região. Portanto, a previsão de valores seria
regionalizada. Entretanto, como o ser humano gosta do menor
esforço, muitas secretarias concentraram a sua definição de valores
em “central”, querendo dizer com isso que atendiam a várias regiões.
Por isso ocorre essa distorção aparente, embora, evidentemente, a
região central esteja embutida nessa designação “central”.

Estamos solicitando aos órgãos - foi uma reclamação da relatoria -
que expliquem o que estão chamando de central, para explicitarmos
melhor o que está contido em cada região.

É um esforço que estamos fazendo junto aos órgãos. Por termos de
cumprir os prazos legais, não tivemos tempo de fazer isso antes da
entrega da proposta do PPAG. Lamentamos que tenha havido esse
problema. Estamos tentando corrigi-lo a tempo e esclarecer, o melhor
possível, a rubrica “central” às Comissões de Fiscalização Financeira
e de Participação Popular, aos demais Deputados e aos senhores do
Plenário. Precisamos explodi-la um pouco mais.
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No mais, há alguns equívocos. Fiz uma rápida conta e constatei que
há, no PPAG, mais de R$1.000.000.000,00 previstos somente para
programas diretamente ligados a crianças e adolescentes, fora os
que, embora não diretamente ligados, os abrangem também. Fiz
questão de somar os valores dos programas Poupança Jovem, Minas
Olímpica, Pró-Médio, relativo ao ensino médio profissionalizante,
Centro da Juventude de Minas Gerais, Aceleração de Aprendizagens,
Escola em Tempo Integral, Rede de Formação Profissional Orientada
pelo Mercado e Escola Viva e Comunidade Ativa, que é um programa
fundamental para os jovens, particularmente para os adolescentes.
Entendo que os valores são bastante expressivos para atender a
essas reivindicações.

Quanto às demais colocações, prefiro analisar com calma.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Adjunto Bernardo

Tavares de Almeida.
O Secretário Adjunto Bernardo Tavares de Almeida - Complemento

a resposta do Dr. Manuel à pergunta sobre a diferença dos valores de
monitoramento do programa de atendimento do adolescente na
defesa social e de monitoramento do Poupança Jovem no
desenvolvimento social.

Posso assegurar à senhora que os recursos que o Secretário e os
gerentes pleitearam para a defesa social foram inteiramente
atendidos. Não houve nenhuma supressão. Atendemos a 100% do
que foi pedido. Então, R$1.000.000.000,00 é o necessário para os
quatro anos.

Voltemos à região central. Não temos cultura de planejamento.
Planejar a aplicação de recursos em quatro anos para 853 Municípios,
para os prazos de hoje, é, portanto, complicadíssimo. Estamos
tentando fazer isso.

Acreditamos que, no próximo ano, a execução orçamentária será
feita por Município. Então, quando vocês estiverem aqui fazendo a
comparação, poderão confrontar a alocação por programas com o
valor alocado e com o que foi feito em cada Município de Minas
Gerais.

O Sr. Presidente - A Ana Lúcia Couto, do Consea de Minas Gerais,
pergunta ao relator do PPAG, Deputado Lafayette de Andrada, se o
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Estado de Minas Gerais está disposto a alterar a legislação para que
as compras institucionais na Área de alimentos possam ser feitas
diretamente do produtor da agricultura familiar, eliminando a figura
perversa do atravessador. Essas são observações de produtores já
associados ou cooperados.

O Deputado Lafayette de Andrada - É importante a pergunta da Ana
Lúcia. Embora não seja membro do Poder Executivo, penso que
posso respondê-la. Ela quer saber por que o Estado, ao comprar
alimentos, não o faz diretamente do produtor, podendo eliminar a
figura do atravessador e gerando lucros para si. O Estado tem de
obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 866. Ele não pode
comprar nada sem licitação. À medida que eles se organizarem em
cooperativas e estas estiverem cumprindo as formalidades, nada
impede que participem das licitações. É um favor que fazem ao
Estado. Não há impedimento. Não há como o Estado adquirir
alimentos sem licitação. Ele estaria indo contra a lei de licitação. O
importante é o poder público se organizar em cooperativas
formalizadas, porque há a necessidade de nota fiscal. As
cooperativas, estando formalizadas, devem participar das
concorrências, pois é um favor que fazem ao Estado.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - Quero
complementar, dizendo que as leis citadas pelo Deputado Lafayette
de Andrada são federais. Não temos como alterá-las em nível
estadual. De qualquer forma, há aquisição direta de alguns alimentos
dos produtores, porque, para valores abaixo de R$8.000,00, não há
necessidade de se fazer licitação. Então, algumas aquisições são
feitas diretamente dos produtores, especialmente nos postos fiscais.

O Sr. Presidente - A Sra. Ana Lúcia, do Consea, pergunta ao
Deputado André Quintão como garantir a alimentação escolar a todos
os alunos do ensino médio. Aproveita a oportunidade para, em nome
do Consea, Comissão Regional Vertentes 1, agradecer a
oportunidade de participar desta audiência, que pode garantir recursos
para a segurança alimentar e nutricional em Minas Gerais para o
quadriênio 2008-2011.

O João Geraldo de Almeida, da Associação de Moradores e Amigos
do Bairro Pompéia, gostaria de saber quais são os projetos
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inovadores na Área de educação para 2008-2023. Ele quer saber se o
Estado tem projetos para construção de novos equipamentos, se há
regularização dos existentes, se o Estado tem projetos de mudança
disciplinar dentro da escola e se continuará acompanhando o sistema
de capacitação pedagógica e o reajustamento dos soldos, de acordo
com as leis vigentes.

O Deputado André Quintão - Em primeiro lugar, a Ana Lúcia me faz
uma pergunta importante sobre alimentação escolar. A Assembléia,
por iniciativa minha e do Deputado João Leite, realizou um ciclo de
debates sobre o assunto. Conforme a análise que fiz no PPAG, o
Programa Alimentação Escolar nº 234 não é estruturador, mas
associado. Ele não especifica a universalização da merenda escolar
para o ensino médio nem a prevê para a escola de tempo integral. Em
outros dois programas, que tratam especificamente do assunto, os
estruturadores de ensino médio e escola integral, há a previsão.

O que ocorre? Hoje a previsão é para o ensino médio noturno. Isso
está previsto no PPAG 2008-2011. Está previsto também para as
escolas de tempo integral. O crédito autorizado para 2007 é de
R$73.960.000,00. A meta para 2008 cresce um pouco, ou seja,
R$80.499.000,00. Isso poderá ser objeto de debate no grupo
específico ou por meio de apresentação de emendas populares.

O governo federal também aportará recursos para a alimentação
escolar do ensino médio. Sempre que houver alteração de recursos
no PPAG, devemos indicar a fonte. Esse é o debate que faremos.
Esclareço ao José Geraldo, da Associação de Moradores da Pompéia,
que, no dia 8, os grupos da Área de resultados de educação de
qualidade se reunirão. Os projetos são o Sistema de Avaliação da
Qualidade do Ensino das Escolas, Escola em Tempo Integral,
Desempenho e Qualificação dos Professores e Novos Padrões de
Gestão e Atendimento da Educação Básica. Esse grupo de trabalho
se reunirá no dia 8 de novembro, pela manhã. Lá, evidentemente,
será o local apropriado para debatermos o conteúdo da política de
educação, a fim de aprofundarmos sugestões e indagações que sejam
pertinentes. Gostaria de uma manifestação do grupo, porque, no
conjunto das Áreas de resultados e dos projetos estruturadores, a
educação ainda não tem uma participação proporcionalmente tão
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relevante como ocorre em outras Áreas de resultados. Faremos esse
debate na quinta-feira.

O Sr. Presidente - A próxima pergunta é dirigida à Seplag e foi
formulada por Eliana Piola, da Coordenadoria Especial de Políticas
para as Mulheres - Cedem -, nos seguintes termos: “Considerando o
Plano Estadual, o Fórum Técnico de Políticas para Mulheres e a
criação da Cedem, por que não há um projeto estruturador de
cumprimento das políticas públicas voltadas para as mulheres?”.

A segunda pergunta, também dirigida à Seplag, foi formulada pelos
Sr. Luiz Carlos e pelo Sr. Belmiro, coordenadores do Fórum Mineiro
de Economia Popular Solidária: “É possível incluir-se no PPAG 2012
uma nova Área de resultados com seus projetos estruturadores? Essa
Área seria economia solidária como estratégia e política de
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Se for possível, qual é a
orientação?”.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - A política para
mulheres permeia todos os projetos, todas as ações que estão no
PPAG. Não a destacamos, por considerarmos que é uma política que
participa de todas as ações do PPAG, que atende às mineiras e aos
mineiros, respeitando as políticas específicas. Quanto à pergunta
sobre a inclusão de uma nova Área de resultados, esclareço que,
infelizmente, a Área de resultados é definida no PMDI, que já está
sancionado. Creio que é possível apresentar-se uma emenda ao
PMDI. Também é possível propor-se um projeto estruturador por meio
de emenda, mas é preciso que esse projeto tenha relação com
alguma Área de resultados, isto é, relação real, e não fictícia.

O Sr. Presidente - Dr. Manuel, a Míriam Regina Cardoso de Oliveira,
da Associação dos Servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente
- Assema -, dirige-lhe a seguinte pergunta: “Gostaríamos de saber
qual  é a possibilidade de o governo ampliar e estender a Ação nº
1143 - Capacitação de Técnicos -, aumentando o número de técnicos
a serem capacitados, de modo a abranger todas as Secretarias de
Estado e o conjunto dos servidores do Executivo para o adequado
enfrentamento dos desafios do PPAG? Estão no plano 5 mil
servidores, o que é muito pouco”.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - Reconhecemos
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que os desafios para os servidores são muitos. Infelizmente, por uma
questão de recursos, não estamos limitando. Existem dois programas
importantes, o programa de capacitação, de profissionalização dos
gestores públicos, e o programa de desenvolvimento dos servidores,
que é um programa bem mais amplo, com um número maior de
pessoas atingidas. De qualquer forma, a sua pergunta procede e nós
vamos, com muito carinho, avaliá-la, porque se trata de algo
extremamente importante. Sem a colaboração, o envolvimento e o
comprometimento dos servidores e, para isso, evidentemente, sem a
sua qualificação e capacitação, fica muito difícil atingir as metas do
governo. De qualquer forma, vamos avaliar essa proposta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Aparecido Gonçalves,
do Fórum Estadual Lixo e Cidadania.

O Sr. José Aparecido Gonçalves - Bom-dia a todos e a todas. Este
momento é de extrema importância, porque propõe a integração de
diferentes segmentos para pensar a vida de todos nós que vivemos
em Minas Gerais. Queria dizer da importância que tem sido a
participação tanto do governo do Estado quanto da Assembléia
Legislativa nessa articulação, que tem como propósito pensar a
situação socioambiental no Estado, por meio do Fórum Estadual Lixo
e Cidadania. Gostaria de destacar, de maneira muito especial, a
participação das Comissões de Participação Popular e de Meio
Ambiente nas reuniões mensais do Fórum Estadual, o que tem sido
muito importante para que, de fato, possamos estar aqui numa
articulação, inclusive com a presença dos sujeitos que sofrem essa
intervenção no campo das políticas públicas, que são os catadores de
materiais recicláveis. Rapidamente, queria falar a respeito do projeto
estruturador Minas sem Lixões, que é um projeto extremamente
importante, considerando a atuação que o Estado vem tendo por meio
da Semad e da Feam, no que diz respeito ao zelo pela preservação
ambiental. Também gostaria de fazer uma solicitação por meio de
uma proposta de emenda do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, dada
a importância de se pensar não só o componente natural em relação a
essa situação no Estado, mas também o componente social, que
pressupõe a vida de uma gama significativa de trabalhadores, que são
os catadores de materiais recicláveis. Pensar o Estado de Minas sem
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lixões é pensar em programas de incorporação dos catadores
enquanto protagonistas de uma tecnologia extremamente importante,
que é a coleta seletiva. Temos de aproveitar esses três dias de debate
e garantir, dentro do projeto estruturador Minas sem Lixões, a
incorporação desse novo componente, que é o componente social.

Em relação a um outro trabalho importante que está sendo feito pelo
governo do Estado, que diz respeito ao Centro de Referência em
Resíduos, é importante que se diga que conseguimos, em parceria
com o governo do Estado, trazer algo inédito, algo que começa a
partir de Minas Gerais com a incorporação dos catadores do Município
de Araxá enquanto protagonistas de uma nova possibilidade, de uma
nova forma de relação entre os catadores e a gestão pública. Os
catadores estão sendo incorporados no Município de Araxá enquanto
prestadores de serviço na coleta seletiva. O desafio é o fortalecimento
dessa categoria como profissional, inclusive por meio de um projeto
concreto de combate à violência urbana e à dependência do Estado,
como produtores que são de um trabalho que tem como conseqüência
a sua sustentabilidade nos Municípios e a sua renda. Esse desafio é
extremamente importante. Mais uma vez, reafirmo a importância
dessa integração com o governo por meio dos Poderes Executivo e
Legislativo, e também de nós, enquanto representantes da sociedade
civil e integrantes deste debate, que aqui viemos trazer as nossas
contribuições. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Mesa registra o posicionamento do Sr. José
Aparecido, a quem agradece a manifestação. Fica feito o registro.
Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar toda a Mesa, a
Comissão de Participação Popular, a de Fiscalização Financeira - a
nossa Comissão - e os representantes do governo, com destaque
especial para os demais presentes, que vieram de muitas regiões de
Minas para participar deste importante debate do plano para Minas
Gerais.

Eu também queria manifestar-me e já o fiz junto ao Dr. Manuel na
audiência pública de que participamos na região de Araçuaí, em
relação a uma Área de resultado, que é o desenvolvimento do Norte
de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. São regiões que
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precisam mesmo do apoio do governo estadual, com o objetivo claro
de gerar desenvolvimento, reduzir desigualdades locais e regionais. A
região precisa de uma atenção especial de todas as políticas públicas,
seja do governo federal, seja do governo do Estado de Minas Gerais.
Temos três projetos estruturadores nessa Área de resultados: o
crescimento da produção local e o acesso a mercados, a promoção de
investimentos e inserção regional e a aceleração da aprendizagem em
todas essas regiões. Além do aumento necessário das políticas
públicas nessas quatro regiões, algumas políticas importantes
precisam ser acrescidas no Norte de Minas, assim como no
Jequitinhonha e Mucuri. Já avaliamos em Araçuaí que essa inclusão
fosse feita também em relação ao Rio Doce, que não tem quase
nenhuma política do ponto de vista geral. Fiquei muito satisfeita ao
verificar que Rio Doce está incluído, pela primeira vez, entre as
regiões que precisam de cuidados. Sabemos da forte emigração da
região para outros países. Precisamos dinamizar a economia daquela
Área, a exemplo do que iniciamos - mas ainda falta muito - nas
demais regiões do Norte, Mucuri e Jequitinhonha. São regiões que
poderiam ser mais bem acompanhadas. São dois os projetos
fundamentais para essas Áreas: a aceleração da aprendizagem, com
a educação em escola de tempo integral, e o crescimento da
produção e do acesso a mercados. Isso vai possibilitar efetivamente
colocar essas regiões num processo de desenvolvimento. Mas que
isso seja acrescido para todos, com destaque para o Rio Doce, pois
quase nada dessas políticas está incluído. Precisaria haver uma
atenção especial do governo de Minas em termos de investimentos,
de recursos, de política pública. Faço essa avaliação mais geral,
depois teremos oportunidade de debater no grupo específico,
apresentando propostas e emendas. Mas deveria haver por parte do
governo uma atenção maior, por exemplo, para a regularização
fundiária, que é fundamental nessas quatro regiões; para o incentivo
ao turismo e à irrigação, pois temos uma agricultura familiar forte em
grande parte dessas regiões; para a atração de novas empresas, para
projetos comunitários e infra-estrutura para apoio tecnológico e
pesquisa. Deveria haver apoio aos pequenos produtores rurais,
através da agricultura familiar; ao ensino técnico para a agricultura
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familiar e outras agriculturas; e à despoluição e recuperação da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce. Além da atenção ao Rio das Velhas e ao
nosso São Francisco, que houvesse um olhar para a Bacia
Hidrográfica do Rio Doce.

Outro ponto seria a previsão de recursos para apoiar iniciativas
federais em termos da expansão do nível superior. Enfim, são projetos
de geração de conhecimento e tecnologia agropecuária que não
constam para algumas regiões. Quero fazer esse destaque e chamar
a atenção da Secretaria de Planejamento e do governo de Minas para
essas quatro regiões, a fim de reduzir as desigualdades regionais,
promover desenvolvimento, gerar cidadania e, principalmente, reduzir
a pobreza em todas essas regiões. O nosso destaque é relativo ao
Rio Doce, mas contempla também o Norte, o Mucuri e o
Jequitinhonha. Muito obrigada.

O Secretário Adjunto Bernardo Tavares de Almeida - Deputada,
quero apenas acrescentar que a questão do saneamento, com que
estamos lidando na região do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus, ficou em outra Área de resultados, mas, nesses quatro anos,
há uma previsão de investimento de R$500.000.000,00. Este ano já
foram investidos R$40.000.000,00. A meta é universalizar o acesso ao
saneamento naquelas regiões. Isso circunda outra Área de resultados,
que é a divisa saudável entre saneamento e saúde. Recentemente, a
Emater firmou convênio com a Petrobras e, de acordo com o que a
senhora está propondo, fomentará, por meio da Emater, a produção
de sementes de mamona para a plantação de biodiesel que pretende
instalar na região. Duas ações terão impacto significativo, mas,
especialmente, o Vida no Vale mudará a cara do Jequitinhonha em
termos de saneamento.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - Só
complementando o que disse o Dr. Bernardo, Deputada Elisa Costa,
realmente, a prioridade da Secretária de Educação, Vanessa
Guimarães, e do Secretário Adjunto, Prof. Filocre, é justamente as
regiões menos dinâmicas do Estado. A senhora chamou a atenção
para esses dois projetos na região, mas, como observou o Secretário
Adjunto, Dr. Bernardo, eles não são os únicos, há outros que
abrangem essa região. Relativamente à bacia do Rio Doce, há uma
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série de ações na Área de qualidade ambiental, como gestão de
recursos hídricos, criação de comitês de bacias e outras ações. A
senhora pode ficar tranqüila, pois será plenamente atendida.

O Sr. Presidente - Em razão do grande número, fica encerrada a
apresentação de novas perguntas. Ficaremos com as que já se
encontram sobre a mesa. Solicitamos às pessoas que sejam bastante
objetivas nas perguntas e nas respostas. Com a palavra, a Sra.
Regina Mendes, do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente.

A Sra. Regina Mendes - Bom-dia a todos. Este momento é um
avanço quanto à discussão do plano, mas precisamos avançar mais.
Quero destacar a não-interlocução com os diversos Conselhos no
momento da elaboração do Plano Plurianual. O Conselho Estadual da
Criança e do Adolescente elaborou uma resolução - a Marilene já
abordou alguns aspectos aqui - que teve alguns aspectos
contemplados e outros não. Agora, quero destacar duas questões.
Uma delas é que, com a integração dos sete conselhos, houve
redução de recursos. Como o Conselho tem diversas ações, planos a
serem construídos, etc., necessita de recursos. A outra é o
atendimento às crianças e aos adolescentes dependentes químicos.
No aspecto preventivo, várias ações foram contempladas. Em relação
a atendimento, temos hoje o Centro Mineiro de Toxicomania, aqui em
Belo Horizonte, que atende casos gravíssimos. Não temos uma
capilaridade desse atendimento, e muitas crianças e adolescentes
estão morrendo por causa disso. Vamos fazer essa discussão
específica, mas gostaria de deixar isso destacado aqui. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado à Sra. Regina Mendes, do
Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. Com a
palavra, a Sra. Ana Patrícia e do Sr. Roberto Sartori, do Sindicato dos
Oficiais de Registro Civil do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Roberto Sartori - Estou representando o Recivil e quero,
primeiramente, agradecer a oportunidade desse brilhante evento, que
traz a possibilidade de a sociedade intervir nas demandas, o que é
novidade. A demanda que trazemos como proposição é a inclusão de
programas de mobilização pelo registro civil em Minas Gerais. Já
existe aqui uma iniciativa junto com a Sedese, que é o Projeto
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Caravana da Assistência Social, que trabalha a inclusão das pessoas
na documentação civil básica do Estado. Quanto ao PPAG deste ano,
estamos apresentando algumas novas proposições para as
comunidades tradicionais, indígenas, ciganas e quilombolas. Estou
perguntando se há possibilidade de, no Projeto Travessia, incorporar
esse programa que tem, em nível federal, na Presidência da
República, um programa de mobilização pelo registro civil. E eu
justifico dizendo que, em relação aos programas sociais do governo
estadual e federal, muitas das iniciativas que são propostas carecem
da regularização da documentação civil básica da pessoa. Ou seja,
existem muitas situações em que as pessoas têm o benefício, mas
não têm acesso por falta da documentação civil básica. O IBGE
aponta que, em Minas Gerais, temos um índice de sub-registro de
13%. Ou seja, existe uma população enorme de pessoas que não
estão sequer situadas nas estatísticas sociais. Estamos fazendo uma
proposição para amarrar, dentro do PPAG, programas de mobilização
para o registro civil dentro da Sedese ou do Projeto Travessia em
relação a essa iniciativa.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - Achei a sua
proposta interessante e creio que pode ser apresentada como
emenda. Salvo engano, acho que o Projeto Travessia já contempla
isso. Deputada, acho que a senhora terá uma boa surpresa quando
conhecer os Municípios que serão atendidos pelo Projeto Travessia.

O Sr. Presidente - Pergunta de Walter Agostinho da Silva, do
Movimento Nacional da População de Rua, para a Seplag. Ele quer
saber se a população de rua será contemplada na aquisição da casa
própria e se a proposta é de um a três salários.

O Sr. Bernardo Tavares de Almeida - Uma lei aprovada na
Assembléia Legislativa estabeleceu esse teto salarial para aquisição
de moradias. A Cohab deve respeitar todas as formalidades
cadastrais. Mas existe a meta de produção de 10 mil unidades de
moradias para habitação popular, por ano, no PPAG. O Programa de
Habitação Popular atende a quem recebe de um a cinco salários-
mínimos. Esse é o limite de crédito, constante do Lares Geraes -
Habitação Popular.

O Sr. Presidente - Com a palavra a Sra. Míriam Ester, da Comissão
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da Produção Orgânica de Minas Gerais.
A Sra. Míriam Ester - Bom-dia a todos. Sou Míriam, da Comissão da

Produção Orgânica em Minas Gerais, que aglutina 20 instituições
governamentais e não governamentais. Trabalho para o Ministério da
Agricultura. Participamos desse processo com propostas para a
produção orgânica agroecológica no Estado, porque percebemos a
existência de ações isoladas nas instituições e a falta de um programa
do Estado que facilite isso. Nossa intenção é destacar a realização -
os Deputados estão nos apoiando - da Semana do Alimento Orgânico
na Assembléia. É um fato inédito. A Semana do Alimento Orgânico
ocorre simultaneamente em todos os Estados brasileiros, e nossa
escolha tem propósito educativo. A sociedade deve se inteirar melhor
do assunto. Nesta semana divulgaremos a produção orgânica.
Estamos com estande do lado de fora da Assembléia, definindo que o
produto orgânico não contém agrotóxico, que ele está associado à
qualidade de vida do produtor rural e que o consumidor terá
segurança alimentar ao consumir produtos que, além de não conterem
agrotóxicos, são produzidos protegendo o meio ambiente.

Convidamos todos a participarem das feiras orgânicas que
realizamos em parceria com a Secretaria Municipal de Abastecimento.
Hoje estamos com uma feira na Rua Cláudio Manuel com Av.
Cristóvão Colombo e Av. Getúlio Vargas, atrás da Padaria Bonomi.
Conheçam e consumam mais produtos orgânicos. Obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Míriam, da Comissão de
Produção Orgânica em Minas Gerais. Pergunta de Gustavo Bartolozzi,
do Movimento Teatro de Grupo de Minas: “Por que várias diretrizes
estruturantes tiradas como resultado da Conferência Estadual de
Cultura, como, por exemplo, o Censo Cultural e Artístico de Minas
Gerais, não constam no PPAG? Os circuitos culturais são
fundamentais, mas representam uma participação muito tímida da
cultura em um planejamento tão importante para o Estado como o
PPAG”.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - Faremos a
avaliação disso com a Secretária Eleonora. Se não me engano, o
censo está previsto como atividade, não como projeto, mas teria de
confirmar isso.
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O Sr. Presidente - Marco Cavalcanti faz duas perguntas: “Em
relação ao Centro de Referência Jovem Minas, por que não fazer
parceria entre os governos estadual e federal, quanto aos Cras já
existentes, para que, nesse ambiente, trabalhem a questão da
juventude também?”. “O Centro de Referência de Assistência Social -
Cras - do governo federal não pode ser uma referência para o jovem
de Minas. Qual a capilaridade do Centro de Referência Jovem e da
Poupança Jovem em Minas Gerais? Quais são as cidades
atendidas?”

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - O Centro de
Referência do Jovem é um projeto-piloto muito importante, mas
funciona em local específico, em Belo Horizonte. Ele não tem o
mesmo papel de um Cras. Trabalha com pessoas, adolescentes,
jovens, desenvolve atividades esportivas, recreativas e culturais,
formando jovens para algumas profissões. Essa é a proposta do
Centro de Referência do Jovem. O Cras atua na Área de assistência
social de uma outra maneira.

O Sr. Presidente - Perguntas de Marco Cavalcanti: “Em relação ao
centro de referência para jovens, em Minas, por que não fazer uma
parceria entre os governos do Estado e federal em relação aos Cras já
existentes?” “O Centro de Referência de Assistência Social - Cras - do
governo federal não pode ser também uma referência para o jovem de
Minas?”

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - São duas coisas
distintas, embora os Cras atuem também com convênios entre o
Estado e o governo federal. Portanto, já há uma parceria.

O Sr. Presidente - A Ilda Gonçalves de Matos, do Centro de Saúde
Vera Cruz, pergunta como fazer para evitar a contaminação do Rio
São Francisco. Ela foi a Januária e ficou sabendo dessa
contaminação.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - Não sou técnico
da Área e não tenho a pretensão de responder a essa pergunta. Há
uma enorme preocupação da sociedade mineira em relação ao Rio
São Francisco. Não é à toa que todos estamos engajados numa luta
contra a transposição desse rio. O Governador é contra, como todos
sabem, e creio que a Assembléia Legislativa também já se manifestou
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da mesma forma. É um processo muito mais complicado do que uma
lei é capaz de fazer. A descontaminação, o impedimento de sua
contaminação, a recuperação do Rio São Francisco é um projeto de
longo prazo. Existe um projeto-piloto no PPAG, que é o projeto de
revitalização do Rio das Velhas, que pertence à Bacia do Rio São
Francisco. Uma vez que consigamos revitalizar o Rio das Velhas,
teremos uma bela escola com relação ao que fazer em relação ao Rio
São Francisco. Mas, tecnicamente, não domino o assunto.

O Deputado Lafayette de Andrada - Este é um tema que também me
atrai. Identifiquei, na Área de resultados da qualidade ambiental, a
existência de um projeto estruturador, que é a revitalização do Rio das
Velhas, cuja meta, para 2010, são mais de R$11.000.000,00. O Rio
das Velhas é um dos principais poluidores do Rio São Francisco.
Portanto, existe um projeto estruturador específico para combater a
poluição no Rio das Velhas. São R$11.000.000,00 do Tesouro, como
aqui me informa o Dr. Bernardo, fora os recursos da Copasa, de modo
que há também uma preocupação do PPAG a esse respeito.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - Só para
complementar, a idéia é a de que se possa pescar, navegar e nadar
no Rio das Velhas após sua revitalização.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Cumprimento todos e todas. Quero fazer

duas ponderações e uma pergunta. A primeira ponderação ou
preocupação é que esta audiência pública - um grande avanço da
Assembléia, em parceria com os órgãos do governo - vem preencher
uma lacuna ainda muito presente no planejamento do Estado. Em
Minas Gerais, não existem mecanismos de orçamento participativo.
Na verdade, por meio deste fórum, temos de suprir essa lacuna para a
população participar mais da elaboração dos planos e do orçamento
do Estado. Minas precisa avançar nesse aspecto.

Segunda preocupação: há forte contradição quando se diz que, para
resultados, há menos investimento no Estado e mais nas pessoas,
como se isso fosse possível. Geramos uma contradição profunda,
porque fazemos belíssimos planejamentos, mas, sem a figura de um
Estado forte, consolidado, com bons e valorizados servidores, esse
planejamento não sairá do papel. Corre-se o risco de se ter orçamento
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e não executá-lo, como vem ocorrendo com a Área da criança e do
adolescente. Se o Estado estiver fraco, não haverá investimento. E
quem precisa do Estado são justamente os setores mais carentes da
sociedade, os mais excluídos. O rico, a elite não precisa dele. O
Estado precisa se materializar para os mais necessitados.

Por fim, concluindo minha intervenção, dirijo um questionamento à
Secretaria de Planejamento. Há Áreas de resultados de fundamental
importância, como ciência e tecnologia, defesa social, educação,
desenvolvimento regional e investimento social. Há sete Áreas de
fundamental importância para o desenvolvimento do Estado, entre as
quais se incluem as sociais. No entanto, quando observamos o
planejamento original da Secretaria, vemos que o investimento médio
anual previsto, de 2008 a 2011, é de cerca de R$6.000.000.000,00.
Considerando o orçamento do Estado para 2008, da ordem de
R$36.000.000.000,00, conclui-se que, para essas Áreas fundamentais
do desenvolvimento econômico e social do Estado, há previsão de
menos de 20% do orçamento anual, ou seja, é um investimento
irrisório, considerando-se inclusive a projeção de crescimento da
economia do País e de Minas Gerais, em torno de 5% ao ano.

Portanto, a pergunta é: não está muito tímido, irrisório um
investimento anual de R$6.000.000.000,00 em um planejamento de
fundamental importância para Minas Gerais? Não há como aumentar
a previsão desse investimento para, no mínimo, 40% do orçamento
anual do Estado, por se tratar de Áreas de desenvolvimento
estratégico? Ou iremos continuar com esse investimento tímido e
irrisório, de menos de 20% do orçamento anual do Estado?

O Deputado Lafayette de Andrada - O Deputado Carlin Moura trouxe
três questionamentos importantes. Primeiro, a possibilidade de
ampliar a participação popular na elaboração orçamentária. Os
técnicos do governo federal admitem e certificam que Minas Gerais
está infinitamente na frente dos demais Estados e do próprio governo
federal no que se refere à elaboração, planejamento orçamentário e
participação popular.

Em segundo lugar, ele lembra ser muito propalado que o Estado
investirá no cidadão, no resultado, mas que investe pouco na própria
máquina administrativa. O Deputado Carlin Moura não é da Comissão
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de Fiscalização Financeira e Orçamentária, logo não tem obrigação de
conhecer esses dados em profundidade. Entre as 11 Áreas de
resultado elencadas pelo governo, uma delas é a qualidade e
inovação em gestão pública, que tem quatro programas
estruturadores: ampliação da profissionalização de gestores públicos,
choques setoriais de gestão, governo eletrônico e construção do
centro administrativo. Essa Área de resultados tem mais de
R$60.000.000,00 de investimentos no que se refere ao servidor.

Enfim, na questão dos investimentos, Minas sai de um passado
recente de déficit. Todos se lembram do Déficit Zero. Não só Minas
Gerais, mas o histórico da administração pública brasileira, governo
federal, estaduais e municipais, todos eles, nos últimos 20, 30 anos,
encerravam o ano com déficit, ou seja, o governo não gastava a sua
obrigação. Minas Gerais saiu dessa situação e está podendo investir.
No Orçamento do próximo ano - algo em torno de
R$34.000.000.000,00 -, R$5.500.000.000,00 estão previstos em
investimentos. Antigamente, o Estado de Minas não tinha como pagar
suas contas. Agora, paga em dia e investe. Dinheiro não cai do céu,
logo é um processo gradativo liderado por Minas, que cresce acima da
média nacional.

O Secretário Adjunto Bernardo Tavares de Almeida - Uma
informação adicional: Entre todos os Estados das Regiões Sul e
Sudeste, Minas é o que mais investe proporcionalmente à despesa
total. Se compararmos com o governo federal, o percentual de
investimento em relação à despesa é muito mais elevado. Quando o
Governador diz que deseja gastar mais com o cidadão e menos com a
máquina, pretende fazer a máquina pública operar realizando política
remuneratória, o que tem feito nos últimos anos, sem abrir mão dos
investimentos. O que a sociedade sente e percebe são os
investimentos.

O Sr. Presidente - Em 2003, saímos de uma situação de déficit de
R$2.400.000.000,00 para investimentos de R$5.000.000.000,00 em
2008. Realmente, é um salto extraordinário apresentado pelo governo
de Minas à sociedade mineira.

Lerei várias perguntas para o Deputado André Quintão, que,
posteriormente, responderá. Do Sr. Mauro Alves, do CRSANS e
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quilombola do Vale do Mucuri: “O PPAG contempla a questão
quilombola como demarcação e titularização dos territórios? Sem suas
terras, os quilombolas ficam por fora da maioria dos programas de
geração de emprego e renda.”.

Do Sr. Hélio Emiliano Moreira, da Frente da Defesa da Criança e do
Adolescente: “Nas questões da saúde e redução da pobreza,
observamos que a anemia falciforme atinge crianças e adolescentes.
Qual ou quais os projetos estruturadores na Área de saúde e redução
da pobreza priorizam essa questão? Ele questiona ainda que se
investe mais na Área de defesa social do que na de educação. Ele
defende que os investimentos deveriam ser maiores na prevenção, ou
seja, na educação, do que na defesa social.”.

A Madalena, da Coopert de Itaúna, pergunta qual o plano de
governo para planejar e gerenciar os resíduos sólidos. “Qual a
participação dos catadores de materiais recicláveis de coleta
seletiva?”.

A Laís, do CRSANS-Vale do Aço, pergunta como anda o projeto de
lei sobre a política de ação afirmativa no Estado, especificamente
cotas para negro. “Essas cotas vêm para combater o racismo ou a má
qualidade do ensino público? Não deveriam investir mais no ensino?”.

A Ana Lúcia Guimarães Couto, do Consea de Minas Gerais,
pergunta como reduzir a taxa de crimes violentos e homicídios de
jovens de 15 a 24 anos, se ainda permitimos a divulgação da
propaganda de bebidas alcóolicas com qualquer teor de álcool, 24
horas por dia, nas TVs e rádios. “Na 3ª Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, em Fortaleza, em julho de 2007, foi
aprovada a proibição da divulgação de propaganda de bebidas
alcóolicas de qualquer teor de álcool, incluindo as cervejas que
sempre patrocinam eventos esportivos.”.

O Deputado André Quintão - O Mauro menciona uma questão
importante. Na análise que fiz junto à assessoria do mandato, Mauro,
e posso estar enganado porque são 1.400 ações previstas em média,
no PPA, não identifiquei nenhuma ação específica voltada para os
quilombolas, nem na Área específica do desenvolvimento regional,
Norte, Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce, nem no Minas sem Fome e
nos projetos de redução da pobreza. Evidentemente isso não significa



1137

que, na prática, não haja nenhuma ação efetiva, até porque sabemos
que o governo federal, o governo Lula e o Ministro Patrus têm vários
projetos em linhas de financiamento. Sei que a própria Secretaria
Extraordinária de Assuntos da Reforma Agrária, em Minas, tem uma
parceria com o MDS nessa Área, mas, do ponto de vista de ação
específica, posso estar enganado e não farei uma análise definitiva.
Verificaremos, exatamente hoje, amanhã e quinta, se existe ou não
essa ação. Acho que esse ponto é muito importante, e me parece que
não há ação específica no PPAG. Então acho que ficou um pouco
aquém.

O Hélio menciona a questão da anemia falciforme, um assunto
também abordado na Zona da Mata. Se não estou enganado, parece-
me que a Secretaria da Saúde disse que tem ações, na prática, mas,
no PPAG, parece-me que também não tem uma ação específica. O
grupo de saúde será na quarta-feira, e temos alguns projetos na Área
do Vida Saudável, como o Viva Vida, o Saúde em Casa e o
Regionalização da Atenção à Saúde. Acredito que possa haver esse
debate no grupo, até porque também me parece que, no Congresso
Nacional, as negociações evoluem. O governo federal deve ampliar a
sua participação financeira na política de saúde com toda essa
negociação da CPMF e da regulamentação da Emenda nº 29. Então,
poderemos também ampliar as ações, e esse é um assunto
importante, principalmente nesse momento de ampliação.

O Hélio faz uma consideração que penso ser muito importante. Ele
diz que o projeto de previsão estruturadora de defesa social é de 8,7%
do conjunto dos estruturadores. Se somamos todos os estruturadores
da Área de educação, na minha conta deram aproximadamente 7% a
7,5%, ou seja, gasta-se mais na defesa social e na segurança que na
prevenção. Isso nos leva a fazer uma análise da distribuição no
conjunto dos investimentos dos estruturadores, e acho que faremos
esse debate até quinta-feira. Por exemplo, o Vida Saudável, que é
importante e tem projetos de saneamento e de saúde, leva
aproximadamente 34% de todo o recurso. Por quê?

Em primeiro lugar, porque há uma vinculação obrigatória entre os
recursos da saúde e os investimentos da Copasa. Há uma prioridade
em função de uma determinação.
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Os projetos de infra-estrutura, de logística, de investimento e de
valor agregado da produção são importantíssimos. O investimento em
valor agregado é de 9,98%. Na redução da pobreza, isso está em
torno de 6% e 6,8%. O debate que teremos que fazer ao apresentar
as emendas populares é: como está a distribuição interna no conjunto
dos investimentos? Concordo que Minas aumentou os investimentos,
saiu do déficit para a possibilidade de investimento. É isso que
estamos discutindo. Será que essa distribuição é a mais adequada
possível?

Não vou polemizar a respeito da assistência social porque faremos
esse debate à tarde. Meus estudos revelam que no caso do Fundo
Estadual da Assistência Social tivemos, na proteção básica,
comparando 2007 com 2008, um decréscimo de 16%. Na proteção
especial, houve um decréscimo de 11% e na gestão houve um
decréscimo de 56%. São 19 ações do Fundo Estadual de Assistência
Social. A Marilene e os representantes da Área da criança monitoram
o orçamento-criança e perceberam que houve um decréscimo no seu
conjunto. Estamos aqui para fazer esse debate.

Hélio, teremos que aprofundar essa questão. Há programas
associados à educação, mesmo porque a educação também tem uma
vinculação obrigatória. Sei que não é somente isso que consta no
projeto estruturador. Por que não há uma vinculação maior? Pode ser
que boa parcela dos recursos destinados à educação seja destinada
ao pagamento de pessoal. Acredito que essa será a explicação do
governo. É um debate importante.

A Madalena faz uma pergunta sobre resíduos sólidos. Várias
pessoas manifestaram-se a esse respeito, inclusive os representantes
do Lixo e Cidadania. Há um projeto estruturador na Área de resultado
e de qualidade ambiental de resíduos sólidos. O nível de investimento
no projeto estruturador para a qualidade ambiental gira em torno de
1,5% no conjunto do investimento. Assustou-me um pouco a análise
preliminar. Por exemplo, ao pensar em revitalizar o Rio das Velhas na
situação em que está, com R$11.000.000,00, talvez o ímpeto do
governo contra a transposição pudesse ser também o ímpeto de
colocar mais recursos para revitalizar o Rio das Velhas e o Rio São
Francisco porque o nível de execução orçamentária do projeto atual
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de revitalização do Rio São Francisco está muito aquém.
A qualidade ambiental está prevista no projeto estruturador do

resíduo sólido. O movimento estadual e os órgãos do governo têm
mantido um bom diálogo nessa construção. Há um projeto de lei a
esse respeito em tramitação na Assembléia. Na quinta-feira será feito
esse debate.

A Laís pergunta sobre o desenvolvimento de políticas na Área de
promoção da igualdade racial. A manifestação do governo nesse
sentido seria pertinente. Concordo com as observações feitas pela
Laís.

A Ana Lúcia apresenta a questão sobre as propagandas. Esse é um
assunto muito discutido também em relação às bebidas alcóolicas, às
drogas em geral, ao consumismo e às outras questões discutidas pelo
movimento nacional. Temos que envolver a sociedade nesse debate.
No Brasil, em qualquer discussão sobre o conteúdo de propaganda e
sobre o controle social na veiculação de qualquer produto pela mídia,
aquele que defende esse controle é taxado de antidemocrático. Já
conhecemos a história e sabemos das tentativas para criar os
conselhos para exercer essa função. Defendo que é necessário haver
uma pactuação. O Ministro da Saúde, Temporão, apresentou essa
preocupação e o mundo quase caiu, porque sabemos dos interesses
econômicos que estão por trás da propaganda de bebidas. Concordo
com você: estamos enxugando gelo ao fazer esse trabalho preventivo,
ao incluir o assunto na grade curricular e ao fazer um trabalho com as
famílias porque há um apelo da mídia que associa a bebida a prazer,
a mulheres e homens bonitos e a tudo de bom na vida. Aí, a pessoa
quer consumir álcool e, se não tiver recurso para tanto, passa para a
droga mais pesada e a consome exageradamente.

Este debate não está diretamente vinculado ao PPAG, mas a uma
política geral que, na Assembléia Legislativa, temos a obrigação de
executar.

O Subsecretário Manuel Carvalho da Silva Neto - É bom lembrar
que a sociedade conseguiu vencer a difícil batalha contra o cigarro.
Tudo é um processo.

Como cidadão, aplaudo o Ministro da Saúde Temporão, por suas
iniciativas, incluindo a mais recente que é a de tentar proibir a venda
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de bebida alcoólica nas estradas. Espero que consiga. Todos nós
temos de nos convencer de que é preciso disciplinar para falar o
mínimo com relação à propaganda de bebidas alcoólicas.

Respondendo ao Deputado André Quintão e ao cidadão que falou
da diferença de investimento entre a defesa social e a educação,
tenho a dizer que há uma ligeira distorção fatual e muito importante de
se observar. Considerando-se o universo dos projetos estruturadores,
isso é a mais absoluta verdade. De fato, os projetos estruturadores da
defesa social têm um volume de investimento maior que os da
educação. Isso é inquestionável. O número é frio. Não há dúvida.
Mas, quando se somam aos projetos estruturadores da educação os
projetos associados, chega-se a R$15.000.000.000,00, o que não é
pouco dinheiro. Pelo contrário, é o maior volume que investiremos.

Mas alguém pode perguntar: não é para os projetos estruturadores
que se tem certeza da execução orçamentária? Respondo que sim,
porém, quando se trata de educação, as vinculações não nos deixam
margem: temos de executá-las.

Ao olhar o conjunto, vocês perceberão que o investimento em
educação é muito maior que em defesa social, significativamente
maior. Não estou falando em custeio. De fato, a folha da educação é
extremamente pesada. São mais de R$3.000.000.000,00, um volume
específico. Espero ter esclarecido esse ponto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Bernardo.
O Secretário Adjunto Bernardo Tavares de Almeida - É bom que,

durante a discussão, o grupo avalie a evolução dos recursos do Feas
nos últimos anos, mas, em particular, a alocação dos recursos do
Tesouro do Estado, porque o incremento mais do que triplica.
Segundo minhas anotações, teremos para o próximo ano, com
recursos do Tesouro, valores próximos ao deste ano. Não houve
redução dos recursos do Tesouro do Estado. Quando estiverem
discutindo o assunto, é importante que as pessoas avaliem o que está
sendo feito com os recursos do Estado, porque é daí que o Estado
tem discricionariedade para fazer alocações.

O Sr. Presidente - Antes de terminar, gostaria de dizer que os
investimentos, especialmente quanto à Área de educação, não estão
previstos apenas nos projetos estruturadores, que os colocam muito
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maiores. O Dr. Manuel deixou isso claro em relação à defesa social.
Quero fazer uma última observação sobre a questão da defesa

social, que não tem nada a ver com o que estamos discutindo. Estava
chegando hoje à Assembléia, com o rádio sintonizado à CBN, quando
ouvi uma notícia que estarrece qualquer um de nós - temos de nos
indignar com esses fatos: um grupo de cidadãos entrou numa loja do
Centro de Belo Horizonte para roubar celulares. Roubaram os
celulares dos empregados, inclusive. Um cidadão roubado pediu aos
assaltantes que lhe entregassem o “chip”, que deveria conter
informações. Apenas por causa desse pedido, o bandido deu um tiro
na cabeça do rapaz, que deve ter ido ao centro trabalhar.

Mas quero falar sobre esse questionamento, que é um tema de
quatro anos neste parlamento. Penso que os parlamentares, a
sociedade civil organizada e a imprensa, às vezes, questionam
fortemente, a ação da polícia. Temos de ter um cuidado enorme,
porque o bandido não pode ser questionado, e aí não posso dizer que
isso seja verdade. Talvez ele encontre apoio em nós. Temos de dar
respaldo muito forte ao trabalho da polícia. Quando se levantarem os
questionamentos sobre o trabalho da polícia, temos de ter muita
cautela. No primeiro momento, faz-se um estardalhaço enorme.
Talvez isso tire a força da polícia. É preciso que esses fatos sejam
investigados com calma. Se a polícia agir erradamente, deverá ser
punida, mas, antes de se colocar isso para fora como forma de se
fazer uma apologia ao crime, uma proteção ao criminoso, devemos ter
enorme cuidado, pois pessoas como essa que levou um tiro na
cabeça têm de receber proteção do Estado. Não é o bandido armado
que deve tê-la.

Se não nos indignarmos, as coisas ficarão muito difíceis. As pessoas
que eram atacadas pela polícia nos anos da ditadura, estudantes,
pessoas de bem, intelectuais, professores, eram outras, não eram
bandidos. Era um momento em que a sociedade deveria voltar contra
o trabalho da polícia, que estava perseguindo gente de bem. Mas
esse tempo mudou, e muitas pessoas não notaram. Muitos
defenderam o intelectual, o professor, os artistas na época da
ditadura. Agora, os que atacam mudaram. Hoje há seqüestradores,
estupradores e latrocidas que estão atacando pessoas de bem que
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pegam ônibus para trabalhar. Então, temos de nos indignar. Temos de
apoiar a polícia, quando estiver cumprindo seu papel constitucional. É
um alerta importante.

Temos de ter muito cuidado na hora desses questionamentos. A
polícia do Rio de Janeiro foi altamente criticada até que uma emissora
de televisão mostrou que o bandido estava com uma metralhadora na
mão. Ou metralhavam o bandido, ou a polícia seria metralhada. Acho
que é chegado o momento em que a sociedade brasileira precisa
colocar-se, mostrar claramente de que lado está.

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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI 17.882, EM 25/10/2007
Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Inácio Franco, Gustavo Valadares e Carlos Mosconi (substituindo este
ao Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Inácio Franco, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do
relator sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.882. 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 do veto (relator: Deputado Gustavo Valadares). A Presidência
suspende a reunião e determina a lavratura da ata. Reabertos os
trabalhos, a ata é aprovada e subscrita pelos membros presentes.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Inácio Franco, Presidente - Gustavo Valadares - Carlos Mosconi.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 388/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.562/2006, a requerimento do Deputado Zé Maia,
tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga os Municípios de
Estrela do Sul e Grupiara.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 17/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com
o art. 188, do Regimento Interno.

Com o objetivo de obter informações sobre a referida rodovia, este
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, em
3/4/2007. De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 388/2007 tem por escopo dar a denominação de

Raul Belém à rodovia que liga os Municípios de Estrela do Sul e
Grupiara.

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
assegura ao Município a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual,
para atender a suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, 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.
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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 no Estado a Lei n° 13.408, de 1999,
que fixa as condições para se dar nome aos próprios públicos. A lei
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e que haja correlação
entre a Área em que ele se tenha destacado e a destinação do próprio
público.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia e aos titulares
dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor–Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise.

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° 388/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.352/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Federação de Triathlon de
Minas Gerais - Triminas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/7/2007 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.352/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Federação de Triathlon de Minas Gerais, 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 determina no art.
16, alínea “a”, que os seus Diretores, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes
vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e no art. 48 que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere legalmente constituída no Estado e
detentora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.352/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.432/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe

tem como objetivo dar denominação à rodovia que liga a BR–135 ao
Município de Patis.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 4/8/2007, 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”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.
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Em 21/8/2007, a relatoria baixou o projeto em diligência ao Diretor-
Geral do DER-MG, a fim de que informasse se a referida rodovia
possui denominação e se existe naquele Município próprio público
com denominação idêntica à proposta. De posse da resposta,
passamos à análise da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.432/2007 tem como escopo dar a

denominação de Valdomiro Pereira de Souza à rodovia que liga a BR–
135 ao Município de Patis.

A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias em
relação às quais somente a União possui competência para legislar e,
no art. 30, as que devem ser reguladas pelo Município. Com relação
ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25,
que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadrem no campo
privativo da União nem no do Município. Como a denominação de
próprios públicos não constitui assunto de competência privativa
desses entes federativos, pode ser objeto do disciplinamento jurídico
por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e tenha prestado
relevantes serviços à comunidade.

Quanto à iniciativa do processo legislativo, a Constituição mineira,
no art. 66, ao estabelecer as matérias reservadas à Mesa da
Assembléia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do
Tribunal de Contas e do Ministério Público, não citou a denominação
de próprios estaduais. Assim, é adequada a apresentação de projeto
sobre tal assunto por membros desta Assembléia Legislativa.

Por fim, cabe esclarecer que o Diretor-Geral do DER-MG, por meio
de nota técnica datada de 12/9/2007, manifestou-se favoravelmente à
pretensão contida no projeto, uma vez que o referido trecho rodoviário
não possui denominação oficial.

Atendidos os requisitos legais, não há óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade do Projeto de Lei n° 1.432/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.684/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Projeto Caminhando Juntos - Procaj -,
com sede no Município de Diamantina.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/10/2007 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 1.684/2007 visa declarar de utilidade pública o

Projeto Caminhando Juntos - Procaj -, com sede no Município de
Diamantina.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 10 de seu estatuto
determina que ela não remunera seus Diretores, Conselheiros,
associados, benfeitores ou equivalentes; e o art. 33 preceitua que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social e que, preferencialmente, mantenha convênio com o Fundo
Cristão para Crianças; ou a entidade pública.

Apenas para retificar o nome da entidade, adequando-o à forma
consubstanciada em seu estatuto, apresentamos a Emenda nº 1,
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formulada na parte conclusiva.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.684/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Fica declarado de utilidade pública o Projeto Caminhando Juntos -

Procaj Diamantina, com sede nesse Município.”.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.702/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

como objetivo declarar de utilidade pública o Centro Mineiro de
Reabilitação Auditiva - Cemear -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/10/2007 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 1.702/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Mineiro de Reabilitação Auditiva - Cemear -,
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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
23, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucros ou quaisquer benefícios;
e, no art. 43, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, dotada de
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 1.702/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro 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 1.585/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 14, que
apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em exame é promover alterações relativas

ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - e às taxas estaduais.

Boa parte dessas alterações se referem a autorizações para o Poder
Executivo reduzir a carga tributária relativa ao ICMS devido nas
operações com diversas mercadorias, com o intuito, segundo a
mensagem do Governador, de estimular as aquisições das indústrias
mineiras e possibilitar a concorrência eqüitativa dos contribuintes



1150

mineiros com contribuintes de outras unidades da Federação. Entre
essas mercadorias, incluem-se materiais de construção diversos,
equipamentos, aparelhos e materiais elétricos, solução parenteral,
iogurte, queijo “petit suisse”, leite fermentado, suprimentos de
informática, caneta esferográfica, bucha vegetal “in natura” e
mercadorias destinadas a órgãos públicos, hospitais, clínicas e
assemelhados, não contribuintes do imposto.

Merecem também destaque as autorizações para redução de carga
tributária, para até 0%, do 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 para até 12%, tanto nas operações
promovidas por estabelecimento industrial com cachaça e aguardente
de cana quanto nas operações com álcool combustível para fins
carburantes promovidas pela usina com destino à empresa
distribuidora. Pretende-se ainda prorrogar para até 31/12/2008 o prazo
da autorização para redução da carga tributária referente ao tanque
resfriador de leite.

O projeto trata de outros benefícios fiscais. Entre eles, a ampliação
das hipóteses de concessão de crédito presumido relativas à indústria
de embalagens de papel e papelão ondulado e às operações
realizadas com arroz e feijão por produtores rurais, respectivas
cooperativas e estabelecimentos industriais. Há também a
possibilidade de substituição do sistema normal de apuração do ICMS
por compensação de percentual fixo de crédito e a de extensão do
tratamento fiscal diferenciado, dispensado ao microprodutor rural e ao
produtor rural de pequeno porte, a outros produtores rurais. A
proposta contém ainda a previsão de programa de parcelamento de
débitos, nos termos dos Convênios ICMS nºs 51 e 107, de 2007, que
possibilitará ao contribuinte o pagamento das dívidas relativas ao
ICMS, com redução das multas e demais encargos incidentes sobre
elas.

Em contrapartida aos inúmeros benefícios fiscais, a proposição
promove aumento de carga tributária, ao propor a unificação da
alíquota relativa ao serviço de comunicação em 25%, aplicada
atualmente apenas na modalidade de telefonia, e o aumento da
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alíquota do ICMS nas operações com solvente não destinado a
industrialização para 25%. Ao igualar a alíquota do solvente à da
gasolina, pretende-se desestimular a adição desse produto ao referido
combustível, conforme a mensagem do Governador.

Outras modificações previstas no projeto pretendem tornar a Lei nº
6.763, de 1975, mais clara, corrigir distorções e promover adaptações
necessárias. Entre essas modificações estão a alteração do §1º do
art. 20-K, para evitar que, na transferência da mercadoria resultante
da industrialização do leite para comercialização por outro
estabelecimento da mesma empresa em outro Estado, outra unidade
da Federação aufira a tributação sobre o valor agregado, e a alteração
do § 22 do art. 13, 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. Outras alterações visam adequar a lei
à legislação federal, no que tange à responsabilidade pelo crédito
tributário devido pelas pessoas jurídicas cindidas, e ao Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Simples
Nacional).

Com relação às taxas estaduais, o projeto pretende alterar algumas
disposições relativas à taxa de expediente, entre elas a previsão de
autorização para concessão de isenção ou redução da taxa vinculada
a serviços disponibilizados pela Secretaria de Estado de Fazenda pela
internet. Quanto à taxa de segurança pública relacionada a eventos, a
modificação corresponde à definição dos serviços que necessitam de
requerimento formal do interessado.

A proposição contém também a previsão da antecipação do ICMS
na hipótese de aquisição, por microempresa ou empresa de pequeno
porte, de mercadoria destinada à comercialização ou industrialização,
relativamente à diferença entre a alíquota incidente na aquisição e a
alíquota interna, além de modificações relativas a documentos fiscais,
fiscalização e penalidades.

Cabe observar que, conforme o disposto no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a concessão de benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no
primeiro exercício de sua vigência e nos dois subseqüentes e atender
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ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo artigo
determina ainda que se demonstre que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da Lei Orçamentária e que não afetará as metas
de resultados fiscais, ou que ela venha acompanhada de medidas de
compensação, por meio do aumento de receita. No segundo caso, o
benefício só entrará em vigor quando forem implementadas as
medidas de compensação tributária.

Segundo a exposição de motivos elaborada pelo Secretário de
Estado de Fazenda, anexa à mensagem do Governador do Estado, a
renúncia de receita anual decorrente do projeto é estimada em
R$74.014.957,98, o que é compensado pelo incremento na
arrecadação de R$74.169.060,48, em razão do aumento das alíquotas
das prestações de serviço de comunicação e das operações com
solvente.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 14 emendas ao
projeto, as quais promovem pequenas mudanças na Lei nº 6.763, de
1975, visando a aprimorar o sistema tributário estadual.

Consideramos que o projeto, ao promover a redução da carga
tributária de setores estratégicos da economia do Estado, representa
um grande incentivo à indústria mineira, tornando-a mais competitiva
em relação às demais unidades da Federação. Cabe destacar
também que algumas das alterações propostas pretendem melhorar a
eficiência da fiscalização e da arrecadação tributária.

Diante da necessidade de promover outros aperfeiçoamentos no
projeto e na legislação tributária, apresentamos substitutivo ao final
desta peça, no qual são incorporadas as emendas da Comissão que
nos antecedeu.

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

1.585/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1.
Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1 a 14, da Comissão de Constituição e
Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera as Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida

a legislação tributária do Estado e dá outras providências; 14.937, de
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23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências; 16.318, de 11 de agosto de 2006, que dispõe sobre a
concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito
em dívida ativa com o objetivo de estimular a realização de projetos
desportivos no Estado; e 12.733, de 30 de dezembro de 1997, que
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular a realização de projetos culturais no Estado; revoga o art. 10
da Lei nº 14.066, de 22 de novembro de 2001, que dispõe sobre a
proteção dos consumidores de combustíveis; e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com as seguintes alterações:
“Art. 6º - (...)
I - no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do

exterior, inclusive quando objeto de ‘leasing’;
(...)
§ 5º - (...)
f) aquisição, por microempresa ou empresa de pequeno porte, de

mercadoria destinada a comercialização ou industrialização,
relativamente à diferença entre a alíquota de aquisição e a alíquota
interna.

§ 6º - Na hipótese do inciso I:
1 - após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário de

mercadoria ou bem importados do exterior, observado o disposto no
art. 21, deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu
desembaraço, o que somente se fará mediante a exibição do
comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho
aduaneiro visado pela repartição fazendária, salvo disposição em
contrário da legislação tributária;

(...)
Art. 7º - (...)
XXIII - operações de arrendamento mercantil, inclusive na hipótese

em que a arrendadora é domiciliada no exterior, ressalvado o disposto
no § 6º deste artigo;
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(...)
§ 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. 12 - (...)
§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com móveis, assentos, colchões, estofados,
espumas e mercadorias correlatas 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.

(...)
§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações promovidas por
estabelecimento industrial com as seguintes mercadorias:

(...)
XIX - portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, de

alumínio;
XX - transformadores de dielétrico líquido.
(...)
§ 30 - (...)
IX - uniforme escolar ou profissional, conforme definido em

regulamento;
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(...)
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.

(...)
XXIII - embalagem em geral, até mesmo nas saídas promovidas por

cooperativa de produtores com destino ao produtor rural.
XXIV - eletrodutos e seus acessórios, de plástico, ferro ou aço;
XXV - telhas de até cinco milímetros de espessura, de fibrocimento;
XXVI - ladrilhos e placas de cerâmica para pavimentação ou

revestimento;
XXVII - vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou

laminados;
XXVIII - conversores estáticos;
XXIX - aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção,

derivação, ligação ou conexão de circuito elétrico;
XXX - quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros

suportes com dois ou mais aparelhos relacionados no inciso XXIX
deste parágrafo;

XXXI - partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas aos aparelhos relacionados nos incisos XXIX e XXX deste
parágrafo;

XXXII - fios, cabos e outros condutores, para uso elétrico, mesmo
com peça de conexão, de cobre ou alumínio;

XXXIII - painéis de madeira industrializada, outras chapas folhas,
películas, tiras e lâminas de plástico, pregos e revestimento de
pavimento de polímeros de cloreto de vinila;

XXXIV - cartucho de tinta para impressora;
XXXV - cartucho de “toner” para impressora;
XXXVI - fita para impressora;
XXXVII - disquete e outras mídias para gravação;
XXXVIII - bobina de papel de largura não superior a oito centímetros;
XXXIX - caneta;
XL - bucha vegetal ‘in natura’;
XLI - recuperador de calor para chuveiros;
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XLII - válvulas de descarga sanitária com dois botões;
XLIII - bebidas classificadas na posição 2206.00.90 da NCM-SH.
§ 31 - (...)
VII - ardósia, granito, mármore, quartzito e outras pedras

ornamentais;
(...)
X - solução parenteral;
XI - iogurte;
XII - queijo ‘petit suisse’;
XIII - leite fermentado.
(...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos 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.

(...)
§ 39 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a adotar carga tributária
proporcional nas operações internas com ‘kit’ composto de itens que
estejam individualmente submetidos a cargas tributárias distintas.

§ 40 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas com tubos de aço
promovidas por estabelecimento industrial com destino a empresa de
construção civil ou de irrigação rural.

§ 41 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações com mercadorias
destinadas a órgão público, hospitais, clínicas e assemelhados, não
contribuintes do imposto.

§ 42 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas com mercadoria de
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propriedade do cooperado ou associado e a ele destinada, quando
promovidas pela cooperativa ou associação de que faça parte,
instituída para cumprir as obrigações tributárias em nome de seus
filiados e detentora de inscrição coletiva no cadastro de contribuintes
do ICMS, nos termos do regulamento.

§ 43 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações promovidas por
estabelecimento industrial, associação ou cooperativa da agricultura
familiar com cachaça e aguardente de cana.

§ 44 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas com álcool para
fins carburantes, promovidas pela usina com destino às empresas
distribuidoras.

§ 45 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com bolsa para coleta de sangue.

§ 46 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por
cento) a carga tributária nas prestações de serviço de transporte
intermunicipal de carga, quando efetuado por balsa.

§ 47 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 7% (sete por
cento) a carga tributária do ICMS incidente sobre a entrada,
decorrente de importação do exterior realizada por clínica ou hospital,
de equipamento médico-hospitalar sem similar produzido no País,
condição comprovada mediante laudo emitido por entidade
representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e
equipamentos de abrangência nacional ou por órgão federal
especializado.

§ 48 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para
até 12% (doze por cento) nas operações internas promovidas pelo
estabelecimento industrial fabricante de mercadoria em cujo processo
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de industrialização tenha sido utilizado como matéria-prima sucata de
qualquer natureza, resíduo ou fragmento de vidro, papel ou plástico
provenientes de lixo reciclado, desde que a mercadoria resultante do
processo seja empregada como matéria-prima, peça ou equipamento
para fabricação de outro produto tributado pelo imposto.

§ 49 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 7% (sete por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com soro de leite em estado líquido ou em
pó.

§ 50 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas com
embarcações, promovidas por estabelecimento industrial fabricante da
mercadoria.

§ 51 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações de retorno ao encomendante
da mercadoria industrializada, no que se refere à parcela cobrada pela
industrialização, quando destinada à produção de calçados e a
matéria-prima utilizada for de propriedade do encomendante.

§ 52 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas pelo
estabelecimento fabricante de glicosímetros destinados ao
monitoramento da glicemia capilar, mediante termo de compromisso
para redução proporcional dos preços dos aparelhos.

Art. 13 - (...)
XII - na saída de veículo automotor usado, a diferença entre o valor

de saída a consumidor final e o da entrada no estabelecimento
revendedor.

(...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pelas empresas

distribuidoras de energia elétrica (estabelecimento gerador e agente
de comercialização), responsáveis pelo pagamento do imposto
relativamente às operações anteriores e posteriores, na condição de
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contribuinte substituto, é o valor da operação da qual decorra a
entrega do produto ao consumidor, nele computados todos os
encargos relacionados ao fornecimento de energia elétrica cobrados
do recebedor, mesmo que devidos a terceiros.

(...)
Art. 16 - (...)
XVIII - manter a integridade de todos os lacres apostos em

estabelecimentos, veículos, equipamentos e documentos, quando
obrigatórios, inclusive em razão de ação de fiscalização ou regime
especial.

(...)
Art. 20-D - (...)
Parágrafo único – O tratamento tributário de que trata o inciso I do

‘caput’ poderá ser estendido a outros produtores rurais, nas hipóteses,
na forma e nas condições definidas em regulamento.

(...)
Art. 20-K - (...)
§ 1º - Quando se tratar de transferência de mercadoria para

estabelecimento pertencente ao mesmo titular localizado em outro
Estado, os benefícios mencionados neste artigo somente se aplicam
nas hipóteses autorizadas em regime especial concedido pela
Secretaria de Estado de Fazenda.

(...)
Art. 21 - (...)
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

equiparado, em relação a mercadoria ou bem importado do exterior e
entregue sem prévia apresentação do comprovante de recolhimento
integral do imposto devido ou do comprovante de exoneração do
imposto, conforme o caso;

(...)
Art. 21-A - Respondem solidariamente pelo crédito tributário da

sociedade cindida, relativamente aos fatos geradores realizados até a
data da cisão:
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I - as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da
sociedade extinta por cisão;

II - a própria sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela
do seu patrimônio, no caso de cisão parcial.

(...)
Art. 24 - (...)
§ 7° - (...)
IV - feitas as verificações na forma prevista em regulamento, ficar

comprovada:
a) a identificação incorreta, a falta ou a recusa de identificação dos

controladores ou beneficiários de empresas de investimento sediadas
no exterior, que figurem no quadro societário de empresa envolvida
em ilícito fiscal;

b) a indicação de dados cadastrais falsos;
V - em caso de estabelecimento de comércio varejista de

combustíveis e lubrificantes, ponto de abastecimento, transportador
revendedor retalhista - TRR -, distribuidor e produtor de combustíveis,
nas seguintes hipóteses:

a) violação do dispositivo assegurador da inviolabilidade das
bombas de combustível ou do mecanismo de medição de volume
exigidos e controlados pelo Fisco (lacres) ou do próprio mecanismo de
medição, em desconformidade com a legislação tributária;

b) reincidência, verificada pelos órgãos competentes ou a eles
conveniados, na aquisição, distribuição, transporte, estocagem ou
revenda de combustível adulterado ou desconforme;

c) reincidência na comercialização de produto não acobertado por
documento fiscal idôneo.

§ 8º - A repartição fazendária não concederá inscrição estadual a
pessoa jurídica cujo sócio ou dirigente tiver sido condenado por crime
de receptação ou contra a propriedade industrial, no prazo de cinco
anos contados da data em que transitar em julgado a sentença de
condenação.

(...)
Art. 29 - (...)
§ 2º - O Poder Executivo, como medida de simplificação da

tributação, poderá facultar ao contribuinte adotar abatimento de
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percentagem fixa a título de montante do imposto cobrado nas
operações e prestações anteriores.

(...)
§ 11 - O Poder Executivo poderá autorizar a utilização do crédito do

ICMS das indústrias classificadas na Tabela do Cnae Fiscal Divisão
nºs 13 e 14, na forma dos §§ 7º e 8º, para pagamento de insumos e
aquisição de bens de capital, em operações internas, até o limite do
saldo acumulado existente em 31 de agosto de 2007.

§ 12 - O Poder Executivo poderá autorizar a utilização do crédito do
ICMS das indústrias classificadas na Tabela do Cnae Fiscal Divisão
nºs 13 e 14, na forma dos §§ 7º e 8º, para compensar débitos inscritos
em dívida ativa, parcelados ou não, inclusive os decorrentes da Lei nº
14.062, de 20 de novembro de 2001, até o limite do saldo acumulado
existente em 31 de agosto de 2007.

(...)
Art. 32-A - (...)
III - nas saídas de estabelecimento industrial, destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no
mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de

papelão ondulado;
c) papelão ondulado;
(...)
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);

(...)
Art. 32-B - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito

presumido do ICMS:
I - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações

de saída de arroz e de feijão promovidas por estabelecimento
industrial, por produtor rural ou por cooperativa de produtores;

(...)
Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e
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nas condições previstos em regulamento, a conceder, ao contribuinte
que promova operação de venda de produtos com carga tributária
superior à devida na saída imediatamente subseqüente com o mesmo
produto, sistema de compensação tributária que anule a distorção
financeira concorrencial provocada pelo estorno de crédito na
aquisição desses produtos por seus adquirentes.

(...)
Art. 39 - (...)
§ 4º - (...)
II - (...)
a) (...)
a.5 - de contribuinte que tenha obtido inscrição estadual ou alteração

cadastral com a utilização de dados falsos;
(...)
Art. 50 - (...)
§ 5º - As administradoras de cartões de crédito e 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 previstos em
regulamento, relativamente aos períodos determinados pela
legislação.

(...)
Art. 52 - (...)
XVI - revelar antecedentes fiscais que desabonem as pessoas

naturais ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou
controladas, ou ainda seus sócios.

(...)
Art. 53 - (...)
§ 11 - As multas previstas nos incisos II a IV, no inciso VII, na alínea

“a” do inciso VIII, na alínea “a” do inciso IX e nos incisos XVI, XXIX e
XXXIII a XXXV do art. 54 e no inciso XXIV do art. 55 serão, além das
reduções previstas nos §§ 9º e 10, reduzidas a 50% (cinqüenta por
cento) do valor, caso seja sanada a irregularidade e efetuado o
pagamento integral no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da
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ciência do auto de infração.
§ 12 - Para fins de eficácia da redução a que se refere o § 11,

considera-se sanada a irregularidade quando a obrigação for
cumprida segundo os padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 54 - (...)
XXXVI - por remover, substituir ou permitir a remoção ou a

substituição de dispositivo de armazenamento do ‘software’ básico ou
da memória fiscal de bomba para abastecimento de combustíveis ou
de instrumento de medição de volume, sem observar procedimento
definido na legislação tributária - 15.000 Ufemgs por equipamento;

XXXVII - por romper, falsificar, adulterar, inutilizar ou não utilizar
lacre, quando obrigado o seu uso em estabelecimento, veículo,
equipamento ou documento - 15.000 Ufemgs por lacre;

XXXVIII - por deixar de entregar ao Fisco documento comprobatório
da efetiva exportação de mercadoria na forma definida em
regulamento e no prazo estabelecido pelo Fisco:

a) 100 Ufemgs por documento, quando se tratar de microempresa,
microprodutor rural ou produtor rural de pequeno porte;

b) 500 Ufemgs por documento, nas hipóteses não previstas na
alínea ‘a’;

XXXIX - por deixar de fornecer no prazo previsto em regulamento,
ou quando intimado pelo Fisco, ou por fornecer em desacordo com a
legislação tributária ou com a intimação informações sobre as
operações e prestações realizadas por estabelecimento de
contribuintes cujos pagamentos sejam realizados por meio de seus
sistemas de crédito, débito ou similar – 15.000 Ufemgs por infração
cometida pela administradora de cartão de crédito, de cartão de débito
em conta corrente e estabelecimentos similares.

(...)
§ 3º - As penalidades previstas nos incisos XV e XX a XXVIII

aplicam-se também quando as infrações estiverem relacionadas a
bomba para abastecimento de combustíveis ou a instrumento de
medição de volume exigido e controlado pelo Fisco.

Art. 55 - (...)
XXIX - por comercializar em território mineiro a mercadoria em

trânsito neste Estado, objeto de controle de mercadorias em trânsito,
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quando não ocorrido o registro de sua saída deste Estado no prazo
fixado em decreto ou no momento em que se identificar, em território
mineiro, o transportador sem a mercadoria objeto do respectivo
controle fiscal - 40% (quarenta por cento) do valor da operação;

XXX - por deixar o transportador de apresentar no posto de
fiscalização o documento fiscal relativo à mercadoria transportada -
10% (dez por cento) do valor da operação;

(...)
XXXIV - por promover importação de mercadoria do exterior

mediante simulação de operação interestadual promovida por
interposta empresa localizada em outro Estado - 40% (quarenta por
cento) do valor da operação;

XXXV - por importar mercadoria ou bem sem apresentação de laudo
de inexistência de similar nacional nos termos e prazos fixados na
legislação tributária, quando exigido para fruição de tratamento
tributário favorecido - 20% (vinte por cento) do valor da importação.

(...)
Art. 91 - (...)
VIII - à emissão de certidão de débitos tributários e de certidão de

baixa de inscrição estadual por meio da internet.
(...)
§ 1º - O contribuinte cuja receita bruta anual seja igual ou inferior ao

limite estabelecido para enquadramento no Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de
que trata a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de
2006, fica isento do recolhimento das taxas previstas nos subitens 2.1,
2.3, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.19 da Tabela A
anexa a esta lei.

(...)
§ 3º - (...)
I - da taxa prevista no subitem 2.1 da Tabela A anexa a esta lei:
a) as hipóteses de análise em regime especial relativo a imposto

devido por substituição tributária;
b) a cooperativa ou a associação que possuem inscrição coletiva no

cadastro de contribuintes do ICMS;
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(...)
§ 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir os valores ou

conceder isenção das taxas de expediente a que se refere o item 2 da
Tabela A vinculadas a serviços disponibilizados pela internet.

(...)
Art. 113 - (...)
§ 5º - Os serviços a que se referem os subitens 1.1, 1.3.1 e 1.3.2 da

Tabela B e os subitens 1.1, 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M anexas a esta
lei, antes de serem prestados, dependem de requerimento formal do
interessado ou de seu representante legal, nos termos do
regulamento.

Art. 114 - (...)
§ 6º - Fica isento da taxa de que trata o subitem 4.8 da Tabela D

anexa a esta lei o veículo roubado, furtado ou extorquido que se
encontrava nessa situação na data do vencimento da taxa.

(...)
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.

(...)
Art. 219 - (...)
§ 1º - (...)
III - nos casos previstos em regulamento, inscrição como

contribuinte, alteração cadastral que envolva inclusão ou substituição
de sócio ou reativação da inscrição estadual;

(...)
Art. 219-A - A certidão de débitos tributários será considerada

positiva com efeito de negativa quando dela constar crédito tributário
cuja exigibilidade esteja suspensa ou em curso de cobrança executiva
com penhora suficiente de bens, o que deverá ser comprovado pelo
interessado perante a administração.

Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos da certidão de que trata o
‘caput’ a certidão referente a responsável subsidiário, antes do
despacho do juiz que ordenar sua citação em processo de execução
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fiscal.”.
Art. 2º - O item 10 da Tabela F anexa à Lei nº 6.763, de 1975, passa

a vigorar com a seguinte redação, ficando a tabela acrescida do
seguinte item 11:

“Tabela F
(...)

10 - Serviço de comunicação.
11 - Solvente não destinado a industrialização, na forma e condições

definidas em regulamento.”.
Art. 3º - O regime especial a que se refere o § 1º do art. 20-K da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, poderá convalidar os
procedimentos adotados pelos contribuintes a partir de 1º de janeiro
de 2006.

Art. 4º - Os incisos I e II do § 20 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, parágrafo acrescentado pela Lei nº 14.094, de 7
de dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação,
ficando o mesmo parágrafo renumerado para § 20-A:

“Art. 12 - (...)
§ 20-A - (...)
I - têxteis, de fiação, de vestuário, tecidos e artefatos de cama,

banho e mesa, inclusive subprodutos de fiação e tecelagem;
II - de calçados; saltos, solados e palmilhas para calçados; bolsas e

cintos.”.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar e aplicar o

disposto no Convênio ICMS nº 51, de 18 de abril de 2007, nos termos
do Convênio ICMS nº 107, de 10 de setembro de 2007, e do
regulamento, que estabelecerá as condições e requisitos necessários
à sua implementação.

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo, tratando-se de crédito
tributário inscrito em dívida ativa, os honorários advocatícios:

I - não serão devidos, em se tratando de débitos não ajuizados,
ainda que inscritos em dívida ativa;

II - serão fixados em 5% (cinco por cento) do valor do crédito
tributário apurado após as reduções de multas e juros, em se tratando
de débito objeto de execução fiscal;

III - na hipótese de parcelamento do crédito tributário, serão
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parcelados nos termos definidos em decreto.
§ 2º - É vedado cumular os benefícios decorrentes da adoção e

aplicação dos convênios a que se refere o “caput” com os benefícios
de que tratam as Leis nºs 15.273, de 29 de julho de 2004, 12.733, de
30 de dezembro de 1997, e 16.318, de 11 de agosto de 2006.

Art. 6º - O “caput” do art. 5º da Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa
até 31 de outubro de 2007 poderá quitá-lo com desconto de 25%
(vinte e cinco por cento), desde que apóie financeiramente projeto
cultural, nos termos deste artigo.”.

Art. 7º - 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.”.

Art. 8º - O art. 1º, o inciso II do art. 2º e o “caput” do art. 5º da Lei nº
16.318, de 11 de agosto de 2006, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de
crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
inscrito em dívida ativa até 31 de outubro de 2007, com o objetivo de
estimular a realização de projetos desportivos no Estado, nas
condições especificadas nesta lei.

Art. 2º - (...)
II - incentivador o sujeito passivo de tributos estaduais que possua o
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crédito definido no art. 1º e que apóie financeiramente projeto
desportivo.

(...)
Art. 5º - O crédito definido no art. 1º poderá ser quitado com

desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das multas e dos
juros de mora, desde que o sujeito passivo apóie financeiramente a
realização de projeto desportivo no Estado, nos termos desta lei.”.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir, nas
condições previstas em regulamento, o crédito tributário do ICMS,
formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida ativa, ajuizada ou
não a sua cobrança, incidente sobre a industrialização, na modalidade
de beneficiamento ou rebeneficiamento, de café cru em grão,
promovida por cooperativa de produtores rurais, armazém-geral ou
estabelecimento industrial, ocorrida até 18 de maio de 2007.

§ 1º - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a
compensação de importâncias já recolhidas.

§ 2º - Mediante requerimento do interessado, a extinção do crédito
prevista no “caput” ficará condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:

I - reconhecimento da incidência do ICMS nas operações de
industrialização, nas modalidades de beneficiamento e
rebeneficiamento, de café cru em grão;

II - reconhecimento do crédito tributário autuado ou denunciado, e
desistência formal e definitiva de sua discussão administrativa ou
judicial;

III - pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, se for o caso;

IV - desistência de eventuais honorários de sucumbência.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - As alterações dos §§ 1º e 6º do art. 91 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, retroagirão seus efeitos a 1º de julho de
2007.

Art. 12 - Ficam revogados o § 16 do art. 12, o § 5º do art. 91, o inciso
IV do art. 120-A e o art. 230 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, o art. 3º da Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997, e o art.
10 da Lei nº 14.066, de 22 de novembro de 2001.
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Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús Filho -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.724/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 25/10/2007,
e a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.724/2007 tem como finalidade aprovar

a alienação de 20 lotes de terras devolutas, situadas nos Municípios
de Rio Pardo de Minas, Vargem Grande do Rio Pardo, Santo Antônio
do Retiro, Indaiabira e Montezuma, todos com Área ente 100ha e
250ha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, com exceção dos casos relacionados a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m²; a alienação ou a concessão de terra pública rural com Área
de até 100 hectares ou previstas no plano de reforma agrária estadual
aprovado em lei; a concessão gratuita de domínio de Área devoluta
rural não superior a 50 hectares; e a alienação ou a concessão de
terra devoluta rural com Área de até 250 hectares, desde que
precedidas de ação judicial discriminatória e atendidos os requisitos
pertinentes.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a
alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial, com Área
limitada a 250 hectares, a quem torná-la economicamente produtiva e
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comprovar sua vinculação pessoal com ela.
No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - Iter -, a Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial verificou 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, está fundamentada no § 3º do art. 30 da Lei
nº 11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996,
uma vez que será efetivada por compra preferencial.

Portanto, a legitimação de que trata o projeto de resolução em
análise encontra-se em estreita conformidade com o que dispõe a
legislação vigente e, portanto, não há impedimento a sua tramitação
nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
1.724/2007.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 909/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 909/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro

Silva, que dá denominação de Estrada Randolpho Martins do Amaral
ao trecho da Rodovia MGT-265 que liga a BR-040 ao Município de
Desterro do Melo, 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° 909/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MGT-265 que liga a BR-040

ao Município de Desterro do Melo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Estrada Randolpho Martins  do Amaral o
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trecho da Rodovia MGT-265 que liga a BR-040 ao Município de
Desterro do Melo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator -

Adalclever Lopes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.342/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.342/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Helvécio, que dá denominação de Jary José da Cunha à rodovia que
liga o Município de Miradouro à BR-116, 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° 1.342/2007
Dá denominação à rodovia que liga o Município de Miradouro à BR-

116.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Jary José da Cunh a a rodovia

que liga o Município de Miradouro à BR-116.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator -

Adalclever Lopes.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 13/11/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Roberto Prates Saraiva, ocorrido no dia 19/10/2007, em Coração de
Jesus. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
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Glênio José Rondinelli, ocorrido no dia 1º/11/2007, em Muzambinho. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Joaquim Augusto Branquinho, ocorrido no dia 27/10/2007, 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 pesar pelo falecimento do Sr. José Aparecido de Oliveira, ex-

Ministro da Cultura e ex-Deputado Federal, ocorrido em 19/10/2007
(Requerimento nº 1.355/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Planar S.A. Engenharia e Equipamentos por seus 50
anos de funcionamento (Requerimento nº 1.356/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a Copasa-MG pelo recebimento do prêmio
Melhores do Dinheiro 2007 (Requerimento nº 1.358/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Cenibra - Celulose Nipo-Brasileira S.A. por
sua indicação para o recebimento do Troféu Notáveis (Requerimento
nº 1.360/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Município de Córrego do Bom Jesus pelo
transcurso do 54º aniversário de sua emancipação (Requerimento nº
1.371/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Marcos Lincoln dos Santos pela posse
como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
(Requerimento nº 1.373/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
pelo transcurso do 110º aniversário do Parque Municipal Américo
Renné Giannetti (Requerimento nº 1.374/2007, da Deputada Gláucia
Brandão);

de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Sete Lagoas - Apae - pelo transcurso do 37º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 1.375/2007, do
Deputado Jayro Lessa).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discursos dos Deputados Weliton Prado e
Domingos Sávio; aprovação - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.823 a 1.825/2007
- Projeto de Resolução nº 1.826/2007 - Requerimentos nºs 1.468 a
1.476/2007 - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública, de Cultura e de Transporte e dos Deputados Djalma Diniz e
Elmiro Nascimento (2) - Questão de ordem - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gil Pereira, Antônio
Júlio, Almir Paraca e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador
do Estado, do Nome da Jornalista Vilma Tomaz Ribeiro para Compor
o Conselho de Defesa Social - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Gilberto Abramo; deferimento - Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 426 e 708/2007; aprovação - Requerimento do
Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Durval
Ângelo - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado
Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
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 - Agostinho Patrús
Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
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Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira
- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - 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 -
Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton
Prado - 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 João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o Deputado João Leite

fez a leitura da ata da reunião extraordinária do período da manhã, e
nela consta que os Deputados Weliton Prado e João Leite suscitaram
questão de ordem. A minha ponderação é que todas as minhas
palavras ficassem registradas na ata na íntegra, principalmente no
que diz respeito à tarifa de energia elétrica da Cemig. As tarifas de
energia elétrica em Minas Gerais para as residências com consumo
acima de 90kW são as mais caras do Brasil. Questionamos o
posicionamento da Cemig quanto a essa questão. De acordo com
uma entrevista do Presidente dessa instituição, há, aliás, possibilidade
de, no ano que vem, um aumento nas contas de energia, na
contramão das definições da Aneel e do que ocorre em outros
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Estados como Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande Sul e Goiás, onde
houve redução das tarifas. Aqui em Minas Gerais, que tem a tarifa
mais cara, a instituição admite a possibilidade de aumento. Assim, é
muito importante que essa questão fique registrada na ata.

Não permitiremos, de maneira alguma, que haja esse aumento.
Estaremos mobilizados. Não dá para aceitar que uma empresa que
teve faturamento de R$400.000.000,00 em apenas três meses, com
um lucro fabuloso, aumente as contas de energia. Quando se fizeram
os cálculos na última revisão tarifária, há cinco anos, o dólar valia
quase R$4,00. A tarifa era calculada com base no dólar, que hoje está
a menos de R$2,00. Logicamente, a conta de energia tem de diminuir.
A Cemig brigará, na contramão, na Agência Nacional para aumentar a
tarifa. Agora, é de ficar pasmado com os argumentos da Cemig em
entrevistas nos jornais oficiais para todos conferirem. Os Diretores da
instituição disseram que a tarifa de energia em Minas Gerais é cara
desse jeito porque as pessoas que utilizam a energia residencial
consomem muito pouco.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao orador que lhe foi
concedida a palavra para discutir a ata, no entanto está se desviando
do assunto.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço a V. Exa., mas não estou me
desviando do assunto, pois se trata exatamente do tema que tratei na
minha questão de ordem. A minha solicitação é que todos os pontos
que levantei fossem colocados na íntegra na ata que o Deputado João
Leite acabou de ler.

O Sr. Presidente - Pela manhã já foi esclarecida a V. Exa. essa
questão. O Deputado João Leite leu uma ata sucinta. A ata a ser
publicada trará na íntegra o pronunciamento de V. Exa.

O Deputado Weliton Prado - É justamente essa a minha
reivindicação. Agradeço a V. Exa. atender a nossa solicitação, pois é
fundamental que na publicação haja todos os dados que estou
levantando neste momento. Não aceitaremos os argumentos da
Cemig. Continuaremos essa mobilização pela redução da tarifa de
energia em Minas Gerais. Faremos a revisão tarifária em abril do ano
que vem e proporemos a criação de uma frente parlamentar aqui na
Assembléia. Somos contra também a cobrança da tarifa amarela que
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a Cemig quer fazer ao propor cobrar mais caro nos horários de pico.
Faremos todas as mobilizações. Como já disse, o dólar caiu e a
Cemig tem um faturamento muito alto. A tendência é a Agência
Nacional de Energia Elétrica ter autonomia e independência.
Pressionaremos essa Agência para que ela garanta redução
significativa da conta de energia da Cemig, que é uma das mais caras
do Brasil.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, quero pedir que seja
destacado na ata, assim como explicitado na íntegra, a defesa
oportuna que o Deputado João Leite fez não apenas do PSDB, mas
do povo brasileiro. Quando discursava pela manhã, o Deputado
Weliton Prado, embora debatendo um determinado assunto, passou a
fazer colocações de que o PSDB havia criado a CPMF e, por esse
motivo, tal partido teria de colaborar para mantê-la. Faço destaque na
mesma linha de raciocínio do Deputado João Leite, que pediu que a
ata transcrevesse, com clareza, esse episódio, porque, quem está
acompanhando nossos trabalhos pela TV Assembléia deve estar
assustado com o que está vendo. Foram feitas colocações de pedido
de redução de tarifa de Cemig, o que também quero. Temos
trabalhado nesse sentido e vimos, em pronunciamento recente do
Presidente da Cemig, que a empresa está buscando alternativas para
que possa, de fato, haver redução - o que é preciso - das tarifas. O
pronunciamento do Deputado João Leite hoje foi extremamente
esclarecedor porque esse parlamentar busca uma coerência, em
nome da qual quero que esse pronunciamento fique claro na ata. Ele
disse que, primeiro, a CPMF não foi criada no governo Fernando
Henrique; segundo, a criação dessa foi feita numa realidade
econômica há bem tempo, antes do FHC, para ser um imposto
provisório, combatido pelo PT sistematicamente. O Presidente Lula,
posteriormente, não apenas a prorrogou durante todo seu primeiro
mandato...

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Domingos Sávio que se
atenha à discussão da ata.

O Deputado Domingos Sávio - Estou discutindo justamente o que se
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passou pela manhã, que é objeto da ata. De uma maneira absurda,
um parlamentar, defendendo a continuação da CPMF, mais
precisamente o Deputado Weliton Prado, condenando a atitude...

O Deputado Weliton Prado - De maneira nenhuma.
O Deputado Domingos Sávio - A palavra está comigo, Deputado

Weliton Prado. A palavra está comigo, V. Exa. respeite o Regimento
desta Casa, por gentileza, assim como o temos respeitado. Pelo
menos, respeito e compostura V. Exa deve demonstrar. Pelo menos
isso exijo de V. Exa., não em nome da minha pessoa, mas no do
parlamento mineiro. V. Exa. fala em coerência, mas depois defende a
prorrogação da CPMF e ainda faz acusações ao PSDB. O Deputado
João Leite, pela manhã, de maneira clara, procurou explicar tudo isso,
e peço que suas palavras sejam mantidas na ata. Já passou da hora
de a mesma ser extinta do Brasil.

O Sr. Presidente - Volto a chamar a atenção do Deputado Domingos
Sávio. Estamos discutindo a ata, o senhor está se desviando do
assunto.

O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente. Sr. Presidente, o
Deputado Weliton Prado acabou de usar cinco minutos, dizendo que
estava discutindo a ata, para reiterar uma série de críticas à Cemig,
sem nenhum fundamento, sob o pretexto de querer passar a falsa
imagem para o povo mineiro de que, se vier uma redução, ele é o pai
da criança, o que é uma falácia ridícula, porque conta de energia se
reduz em cima de planilha, e a Cemig está construindo uma planilha e
lutando para reduzir a tarifa, que queremos reduzir, e será reduzida. É
preciso haver equilíbrio nesta Casa. Da mesma maneira que o PT, de
forma irônica, às vezes, e agressiva, por outras, vem atacar o PSDB e
defender a prorrogação da CPMF, agora defende a mesma
prorrogação de maneira indeterminada e ainda critica o PSDB. É
preciso constar na ata as palavras do Deputado João Leite, que
deixou claro que o PSDB é contra a prorrogação da CPMF, e é
absolutamente claro ao dizer que isso não é ser contra a Nação. O
governo federal hoje tem dinheiro de sobra. Toda hora brada aos
quatro cantos que há superávit, com dinheiro sobrando. Se está com
dinheiro sobrando, deverá então aliviar a situação do contribuinte, que
está sobrecarregado de impostos. Por isso, é importante constar na
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ata: chega de CPMF.
O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a

por aprovada.
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 1.823/2007
Declara de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo,

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

Vicente de Paulo, com sede no Município de Silvianópolis.
Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: A Sociedade São Vicente de Paulo de Silvianópolis,

fundada em 25/12/29, é constituída por católicos praticantes e tem por
finalidade prestar assistência material e espiritual aos pobres, aos
enfermos indigentes, à infância desamparada e doentia e às gestantes
carentes. A Conferência, dentro das suas possibilidades, fornece
medicamentos a toda população pobre e oferece-lhes assistência
espiritual, colaborando, assim, para a salvação das almas.

Considerando o benefício social que a Conferência São Vicente de
Paulo tem proporcionado ao Município e à região de Silvianópolis e
estando o estatuto da entidade em concordância com os dispositivos
constitucionais e legais, 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 1.824/2007
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Dá  denominação de Rodovia Prefeito Sebastião Alves Pinheiro -
Tão - ao trecho da MG-188 que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica  denominada  Rodovia Prefeito Sebastião Alves

Pinheiro - Tão - o trecho da MG-188 que liga os Municípios de Unaí e
Cabeceira Grande, entre a cidade de Unaí e o entroncamento da
Fazenda Bolívia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2007.
Delvito Alves
Justificação: Esta proposição tem por objetivo prestar homenagem a

um dos maiores e mais ilustres homens públicos da história do
Município de Unaí, cuja vida pessoal, política, administrativa é de
todos conhecida e decantada, além de se confundir com a vida, com a
consolidação, com o desenvolvimento e com o progresso dos
Municípios de Unaí, Cabeceira Grande, Uruana de Minas, Natalândia,
Dom Bosco, entre outros.

Cumpre-nos destacar que tal trecho da Rodovia MG-188 não
poderia  ter  nome mais justo do que “Prefeito Sebastião Alves
Pinheiro - Tão -”, que teve como meta durante toda sua vida
proporcionar o desenvolvimento social, cultural e econômico para todo
o povo da região do noroeste mineiro.

O nosso ex-Prefeito foi um dos maiores expoentes da política
unaiense, um autêntico realizador de obras e pautou sua
administração em três mandatos por muita transparência,
honestidade, desenvolvimento e progresso, contribuindo ativamente
para o engrandecimento da nossa cidade.

Para se ter noção de seus feitos, pessoais e administrativos, e sua
correlação direta com a vida de Unaí, Cabeceira Grande, Uruana de
Minas, Natalândia e Dom Bosco, passamos a enumerar apenas os
mais significativos:

Prefeito de Unaí por três mandatos, de 1967 a 1970; de 1973 a
1976; e de 1988 a 1992, sem o instituto da reeleição; construiu o
moderno prédio da Prefeitura de Unaí; construiu o prédio da Câmara
Municipal de Unaí; construiu o prédio da atual Rodoviária de Unaí;
construiu diversas escolas municipais rurais, considerando que os
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atuais Municípios de Cabeceira Grande e Uruana ainda integravam o
Município de Unaí; construiu diversas creches municipais em Unaí;
construiu diversos postos de saúde no Município de Unaí e distritos;
iniciou a construção do atual Hospital Municipal de Unaí; instalou os
primeiros telefones por meio da Companhia Telefônica Brasil Central
de Unaí; instalou e expandiu o serviço de telefonia por meio da
Telebrasília; trouxe a energia elétrica para Unaí, primeiro por meio dos
motores instalados onde hoje funciona a Fundação Vida; trouxe a
energia elétrica, de forma definitiva, por meio da Cemig; criou a Vila
São Sebastião, hoje bairro, destinada a dar residência a pessoas
pobres que não tinham onde morar; criou o Bairro Nova Divinéia em
Unaí; participou da inauguração do asfalto da BR-251, que liga Unaí a
Brasília, pelo qual tanto fez gestões junto ao governo federal; fez, em
continuação, a rede de esgoto em Unaí; inaugurou sistema de água
canalizada e tratada em Unaí; erradicou a favela nas margens do Rio
Preto, cujos moradores eram sempre desalojados pelas cheias;
construiu inúmeras estradas no Município, visando ao escoamento da
grandiosa produção de grãos; instalou a primeira torrefação de café
de Unaí; instalou a primeira loja destinada a venda de gás - Minasgás-
em Unaí; instalou a primeira loja de venda de eletrodomésticos de
Unaí, a Dular; instalou, em participação, a primeira cerâmica de Unaí;
viabilizou a criação e a construção do Bairro Cruzeiro, em Unaí;
viabilizou a criação do Bairro Riviera Park, em Unaí; viabilizou a
criação do Bairro Bela Vista, em Unaí; asfaltou diversas ruas e bairros
de Unaí; instalou, em sociedade, um dos primeiros postos de
combustíveis de Unaí, o Posto Planalto, o Posto Planalto-Filial - e
Posto Beira-Rio; instalou o primeiro posto de combustível em
Cabeceira Grande; viabilizou e instalou o primeiro posto de
combustível em Serra das Araras; criou o primeiro curso de
profissionalização em Unaí, formando cabeleireiros, garçons, etc;
construiu a Escola Municipal Neném Gaia, em Unaí; construiu a
Escola Municipal Dr. Israel Pinheiro, em Unaí; construiu a Creche Frei
Cecílio, em Unaí; instalou o serviço de água potável no Bairro Novo
Horizonte, em Unaí; instalou o serviço de iluminação residencial e
pública no Bairro Novo Horizonte, em Unaí; realizou o recapeamento
asfáltico do Bairro Cachoeira, em Unaí; realizou asfaltamento no
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Bairro Jardim, em Unaí; realizou asfaltamento no Bairro Novo
Horizonte, em Unaí; destinou área para aterro sanitário para lixo
doméstico em Unaí; aprovou projeto de construção de 350 casas
populares em Unaí; realizou asfaltamento de ruas no Distrito de
Uruana; realizou asfaltamento de ruas no Distrito de Cabeceira
Grande; instalou a eletrificação no Distrito de Cabeceira Grande; criou
e instalou a eletrificação no Distrito de Palmital; realizou asfaltamento
de ruas no Distrito de Garapuava; assinou convênio de instalação da
Segunda Vara Cível no Fórum de Unaí, destinada a dar celeridade na
prestação jurisdicional; construiu o Cemitério São João Batista, em
Unaí; iniciou a construção do ginásio poliesportivo de Unaí; doou o
terreno para construção do Estádio do Unaí Esporte Clube; adquiriu
ônibus escolar destinado ao transporte de alunos de nível superior
para estudar em Brasília, fato que beneficiou diversos profissionais
que hoje atuam em Unaí; construiu a rodovia que liga Unaí aos
Municípios de Buritis e Arinos, passando pelo Distrito de Garapuava,
construção de elevada complexidade e dificuldade, considerando-se
os recursos disponíveis na época; reformou e ampliou, com recursos
do Município, em convênio com o Estado, a Escola Estadual Maria
Assunes; reformou e ampliou, com recursos do Município, em
convênio com o Estado, a Escola Estadual Eduardo Lucas, no Distrito
de Cabeceira Grande; adquiriu, em complementação, o mobiliário
destinado à Escola Estadual Delvito Alves, o que possibilitou o seu
funcionamento; iniciou, em seu terceiro mandato, a canalização do
córrego Canabrava dentro de sede do Município de Unaí. 

Por todos elementos de convicção, entendemos ser mais do que
justificável que o referido trecho da MG-188, que liga o Município de
Unaí ao de Cabeceira Grande, tenha como denominação Prefeito
Sebastião Alves Pinheiro - Tão, um renomado homem público, dotado
de simplicidade nata e elevado espírito público, notabilizado por sua
visão de futuro e por ser um verdadeiro lutador das causas justas.

- 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 1.825/2007
Declara de utilidade pública a Creche Santa Sofia, com sede no
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Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Santa Sofia,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2007.
Walter Tosta
Justificação: A Creche Santa Sofia, com sede em Belo Horizonte,

tem por finalidade assistir às crianças com até 6 anos de idade, por
meio de abrigo, educação, alimentação, saúde e desenvolvimento de
hábitos de higiene em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade, de
acordo com o art. 29 da Lei Federal nº 9.394. Tem por finalidade o seu
desenvolvimento integral em seus aspectos físicos, afetivo, cognitivo,
social, contribuindo para o exercício da cidadania.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.826/2007
Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2006.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2007.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 218, § 1º, do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

Nº 1.468/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Corporação Musical do Corpo
de Bombeiros Militar por seus 80 anos de fundação. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 1.469/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas ao
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afastamento de cinco policiais, componentes do destacamento de
Morro do Pilar, acusados de arbitrariedades e irregularidades.

Nº 1.470/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Promotoria de Justiça Militar com vistas a que
seja decretada novamente a prisão dos policiais envolvidos no
episódio que resultou na morte do jovem Davidson Herculano da
Silva, ocorrida no Bairro Eldorado, em Contagem.

Nº 1.471/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor da Polícia Militar com vistas à
apuração de denúncia de violência e abuso de autoridade que teriam
sido praticados pelo Sarg. PM Marco Aurélio e pelos Soldados PM
Walker e Adelmo, em 12/10/2007, contra o adolescente Rômulo Diniz
Matos, em Morro do Pilar.

Nº 1.472/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Corregedoria da Polícia Militar com vistas à
apuração de denúncia de tortura que teria sido praticada pelos Cabos
PM José Carlos Ribeiro e Araújo contra os jovens Willian Prada
Silvério e Joyce Mesquita Rocha Silva, em Mariana, em 28/9/2007. (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.473/2007, da Comissão de Direitos Humanos, 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 das Promotorias
de Ordem Econômica e Tributária com vistas à apuração de denúncia
de violação de direitos humanos e de adulteração de combustíveis,
apresentada em audiência pública dessa Comissão, em 22/10/2007. (-
À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 1.474/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam remetidas ao Juiz de Direito, ao Promotor de Justiça e ao
Defensor Público da Comarca de Ribeirão das Neves as notas
taquigráficas que menciona. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.475/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que
tome providências em face das questões sociais e ambientais
referentes à implantação da Barragem de Itapebi, debatidas em



1184

audiência pública dessa Comissão, em 25/10/2007, em Salto da
Divisa.

Nº 1.476/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Superintendência Regional do Incra no Estado,
ao Juiz de Direito da 12ª Vara Federal em Minas Gerais e ao Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Conflitos Agrários com
vistas a que tomem providências em face do conteúdo das notas
taquigráficas da audiência pública dessa Comissão, em 25/10/2007,
em Salto da Divisa.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Gilberto Abramo.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Cultura e de Transporte e dos
Deputados Djalma Diniz e Elmiro Nascimento (2).

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, inicialmente de

plano não havia quórum para o início da reunião. Pedi a verificação de
quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência abriu esta reunião com a presença
de 30 Deputados. Portanto, havia quórum para o início dos trabalhos.
E há quórum para a continuação da reunião.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença,

nas galerias, de alunos da Escola Estadual Antônio Valadares, de São
José da Varginha. É com muita honra que recebemos os jovens
estudantes neste Plenário.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, subo à tribuna para falar de um
assunto muito triste que está acontecendo na região do Norte de
Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri: a calamidade pública.
Há mais de 170 dias não chove nessa região. Quero repassar aos
Deputados e Deputadas alguns dados da Emater.

A Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Carlos Pimenta,
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Luiz Tadeu Leite, Arlen Santiago, Ruy Muniz e Paulo Guedes, aqui
presentes, são da nossa região e sabem dessa calamidade. Já
morreram 150 mil cabeças de gado. Repito: já morreram 150 mil
cabeças de gado!

Eram comercializados diariamente 660 mil litros de leite, mas essa
produção baixou para menos de um terço, cerca de 200 mil. Eram
comercializadas 40.000t de carne bovina, mas essa produção baixou
para 20.000t, ou seja, caiu cerca de 50%.

Sr. Presidente, a preparação do solo é zero; o nosso solo não possui
umidade. Quanto ao plantio, ocorre o mesmo, também é zero. Cerca
de 70% dos pastos estão perdidos e 30%, comprometidos. Podemos
citar alguns de nossos rios que ainda possuem um pouco de água,
mas, em alguns lugares, já estão cortados. O Rio Verde Grande, que
abastece a nossa cidade maior: Montes Claros. O Rio Jequitaí, que
também está com pouca água, o Rio das Velhas e o Rio São
Francisco em que será feita a transposição.

É nesse intuito, Deputado Délio Malheiros, que estamos aqui, na
tribuna da Assembléia. Ontem, em audiência, falamos sobre isso com
o nosso Secretário de Governo, Danilo de Castro, e com o Secretário
de Agricultura, Gilman Viana. Também já ligamos para a Secretaria de
Meio Ambiente e fomos informados de que o Secretário está viajando,
juntamente com o Governador. Ligamos ainda para o Prof. Anastasia,
nosso Vice-Governador.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva é de uma região em que chove
muito, que é o Sul de Minas. Sabemos que, se não houver uma ação
emergencial do governo federal, principalmente por meio da
Codevasf, do DNOCS e do Ministério da Integração Nacional, essa
região continuará numa péssima situação. É por isso que, no próximo
dia 19, segunda-feira, o Ministro Geddel vai estar aqui em Minas
Gerais para receber a medalha da Assembléia. Na quarta-feira,
estaremos iniciando um ciclo de debates para falar sobre o Rio São
Francisco e o desenvolvimento sustentável do semi-árido.

Pedi à Copasa que mostrasse o quanto o Rio São Francisco está
poluído. Pessoas das margens do São Francisco, nas cidades de São
Francisco, de São Romão, de Pedras de Maria da Cruz, de Januária e
de Manga não estão podendo beber água porque ela está podre.
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Existem 20cm de algas que não estão deixando as pessoas beber
aquela água, porque ela não serve nem para os animais, quanto mais
para o consumo humano.

Estamos presenciando a seca no Nordeste e a enchente no Sul do
País e no Triângulo Mineiro. Gostaríamos que o tratamento que o
governo federal desse ao Nordeste de Minas também fosse dado ao
Norte do Estado. Vamos pedir à bancada do Norte de Minas - mais
uma vez estou falando em nome de todos, se assim me permitirem -
que nos ajude a decretar estado de calamidade e emergência, por
falta de água. Vejam bem, por falta de água. Não estou dizendo falta
de comida.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado, V. Exa., em
boa hora, alerta a população sobre a gravidade da seca que aflige a
nós, moradores daquela região, nós que temos nossos familiares na
região do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Na minha cidade de Itamarandiba, Deputado, como não acontecia
há 30 anos, já estamos há 9 meses sem chuvas, com seriíssimos
prejuízos para o plantio de eucalipto e para as famílias que não têm
água para beber, nem como sustentar o gado nem seus familiares.

V. Exa., que é um Deputado que batalha pelo Norte de Minas, vem
alertando as autoridades quanto a isso e reconhecendo que o Vale do
Jequitinhonha merece tratamento especial. Assim, temos de envidar
esforços junto a outros Deputados desta Casa para que o governo do
Estado, mais uma vez, sensibilize-se em relação à região. Da mesma
forma, o governo federal, para que, juntos, por meio da Copasa,
ajudem na distribuição de água suspendendo a cobrança das contas
por um período. A Cemig também poderia facilitar a vida do produtor
rural, que está tendo de bombear a água por longa distância,
gastando muita energia. De igual modo, o ICMS deveria ter uma
tolerância para com as pessoas que recolhem o tributo, tendo em vista
a escassez de negócios na região e a dificuldade financeira das
pessoas.

Por isso gostaria de dizer que as palavras de V. Exa. vêm refletindo
os anseios daquela população, trazendo a público esses
esclarecimentos e postulando as medidas que devem ser aplicadas
neste momento de gravidade que a seca representa. Parabéns por
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estar aqui, mais uma vez, defendendo o Norte de Minas e o nosso
Vale do Jequitinhonha.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Gil Pereira,
quero fazer coro com as palavras de V. Exa. Havia-me inscrito para
falar hoje, mas parece que não será possível. Quando falamos da
tribuna, milhares de pessoas estão-nos vendo e ouvindo, mas, quando
falamos em seca, muitos não conhecem a dimensão do seu
significado para nossa região. Fizemos um vídeo, que passei à Mesa
da Assembléia, e que seria passado aqui hoje, mas não foi possível
em virtude de questões técnicas. Mas ele será transmitido para Minas
Gerais e o Brasil todo verem o que está acontecendo. Certamente,
ficará para a próxima semana.

Agora, é necessário uma tomada de posição. Ontem, na reunião da
bancada do Norte, fomos unânimes em tomar essa decisão. Já não
podemos esperar. É uma ação da Defesa Civil, que é importante para
nós, mas pequena diante da gravidade do problema. É a Copasa que
aluga um caminhão. Mas precisamos atacar o problema no cerne, na
raiz. Em nossa região há 600 poços artesianos perfurados e
equipados esperando que a Cemig ligue a luz elétrica, para que
possamos matar a sede do nosso povo. Essa Cemig que defendemos,
uma empresa séria, idônea e correta, peca na questão social. Falta
que os órgãos governamentais equipem quase 500 poços artesianos
que já estão perfurados, mas sem equipamentos.

Tomamos duas decisões importantes: primeiro, apresentaremos à
Sedru uma emenda, para que possamos equipar esses poços e
perfurar nossos poços artesianos. Já estamos marcando uma reunião
para terça-feira, e faço um convite, que é mais uma convocação, à
Codevasf, ao DNOCS, à Copasa, à Sedru, ao Igam, aos órgãos
estadual e federal da Defesa Civil, enfim, a todos os órgãos, para que
empreendamos uma ação firme, porque, a partir de agora, é tudo ou
nada. E quero convidar outros companheiros, como os Deputados
Getúlio Neiva e Délio Malheiros, para fazer coro conosco. Se a nossa
bancada, que diz que tem força, não tomar nas mãos a
responsabilidade de trazer alento e socorro para nossa região, ela não
valerá de nada. Muito mais do que minha posição partidária e a de V.
Exa., será nossa força para agir em favor do Norte de Minas e do Vale
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do Jequitinhonha. Obrigado.
O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Inicialmente, solicito ao Sr.

Presidente que acrescente mais 3 minutos à fala do Deputado Gil
Pereira, em face da gravidade do tema. Tenho debatido na Comissão
de Política Agropecuária e, há pouco, conversei com o Presidente da
Frente Parlamentar de Silvicultura, nosso caro Vice-Presidente da
Assembléia, com o objetivo de que o governo faça um projeto maior
para o Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Não
um arremedo de projeto, não ações isoladas, mas algo mais forte. Por
exemplo: desde a posse do Governador, no seu primeiro mandato, foi
programado um pólo de silvicultura para nossa região, mas agora
sabemos que este irá para o Noroeste, e não para o Norte de Minas
nem para o Vale do Jequitinhonha. O PPAG não nos beneficiou no
projeto de silviculura, e, se não houver o replantio das florestas de
nossa região, nosso clima permanecerá o mesmo.

Por outro lado, há uma questão muito grave a ser discutida: a água
do subsolo pode ser prejudicada. Precisamos tomar cuidado, pois não
podemos abrir milhares de poços artesianos sem fazer a
regularização dos córregos e dos rios. Não há projeto de
regularização dos córregos e dos rios do Norte de Minas e do
Nordeste mineiro. Quando estava na Secretaria, montamos esse
projeto para 1.020 pequenas barragens, mas o recurso foi desviado;
foi repassado à Copasa, mas o dinheiro acabou antes de se
concluírem 300 barragens. É preciso fazer outro projeto dessa
natureza. Se os governos estadual e federal não tomarem
providências em relação ao paralelo 18 e às regiões citadas, no
Estado de Minas Gerais, dentro de 30 anos, estaremos condenados a
produzir apenas cascavéis e micróbios. Obrigado.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Parabenizo o
Deputado Gil Pereira por seu pronunciamento, lembrando que no
Norte de Minas nem mesmo os urubus estão dando confiança para as
reses mortas, tal é o número de reses de todos os tipos - vacas, bois e
cabritos - mortas em nossos pastos.

Estou certa de que o governo tem de dar uma atenção especial a
essa situação, e, para isso, já estamos protocolando - e espero
apenas que o Deputado desça da tribuna para colher sua assinatura -
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ofícios que serão encaminhados a todos os representantes de órgãos
ligados à seca e à água. Esperamos que, sabendo do nosso anseio,
possam responder-nos prontamente. Mais do que isso, solicitamos
uma audiência com o Ministro Walfrido, para que autorize a liberação
de recursos já empenhados para a perfuração de poços de água no
nosso Norte de Minas. Com tudo isso, Deputado Gil Pereira,
assombro-me mais uma vez com a idéia “genial”, entre aspas, de
transpor o Rio São Francisco. Na realidade, a água da bacia do São
Francisco é a única que temos para dar ao nosso Norte de Minas, já
tão sofrido e carente de água. Muito obrigada, e parabéns.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Também quero
cumprimentar o Deputado Gil Pereira por seu pronunciamento, no
momento em que traz à nossa tribuna assunto de tamanha
importância.

Aproveitando esses segundos em que V. Exa. nos permite aparteá-
lo, quero dizer que já estamos prontos para a apreciação, no Plenário
desta Casa, de projeto de lei de minha autoria que visa a criar
condições para perenizar os cursos de água do Norte de Minas e dos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. É um projeto que cria um
programa de incentivo à construção de médias e pequenas barragens
e microbarragens, tendo em vista já ter sido comprovado que essas
barragens podem contribuir para a perenização dos cursos de água.
Assim, fazemos até um apelo ao Presidente, Deputado José
Henrique, para que coloque em pauta esse nosso projeto que visa a
criar um programa de incentivo à implantação de pequenas barragens
no Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Aproveito ainda, Deputado Gil Pereira, coordenador da nossa frente
parlamentar, para falar da importância da realização, na próxima
semana, de um ciclo de debates sobre o Rio São Francisco. Temos
de mobilizar toda a sociedade para engajar-se nessa luta contra a
aberração desse projeto que é o de transposição do Rio São
Francisco. Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado Fábio Avelar e
peço um minuto da paciência do Presidente José Henrique, pois fui
bastante aparteado em razão da importância do tema. Mas não posso
deixar de comunicar aos nobres Deputados que no próximo dia 19 o
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Deputado Geddel Lima, Ministro da Integração Nacional, estará em
Minas Gerais. Aproveitamos, então, para fazer um apelo de toda a
bancada e do Governador Aécio Neves para que realmente haja essa
integração do Ministério, de modo que o próprio Governador possa
acionar o Presidente da República para que se salvem o Norte de
Minas e os nossos rios.

Em rápidas palavras, Presidente, quero-me referir ao ciclo de
debates “O Rio São Francisco e o desenvolvimento sustentável do
semi-árido”, que será realizado nos próximos dias 21 e 22, neste
Plenário. A abertura será feita às 19 horas, pelo nosso Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, seguido do Ministro da Integração
Nacional, Deputado Geddel Lima; do Deputado Antônio Passos,
Presidente da Assembléia Legislativa do Sergipe e da Cipe São
Francisco; da Sra. Cleide Izabel, Diretora-Geral do Igam; e do Sr.
Antônio Thomaz Matta Machado, Presidente do Comitê da Bacia do
São Francisco. Além desses, teremos um depoimento do Toninho
Pescador, que também representa o Comitê da Bacia do São
Francisco.

Em seguida, teremos as exposições dos Srs. Luiz Carlos da Silveira
Fontes, um geólogo, professor da Universidade Federal de Sergipe e
Coordenador do Baixo São Francisco; Rubem Eduardo Vieira Lopes,
consultor gerencial das ações do Projeto São Francisco pelo DNOCS;
e Jesuíto José Gonçalves, representante das populações ribeirinhas.

Na quarta-feira, dando prosseguimento ao ciclo de debates, sob a
coordenação do Deputado Fábio Avelar, teremos a presença dos Srs.
Geddel Lima, Ministro da Integração Nacional; Fernando Ferro,
Deputado Federal por Pernambuco; e Apolo Heringer. Também
estarão aqui o Secretário de Meio Ambiente e várias outras
autoridades.

Para finalizar, convoco todos os ribeirinhos do Norte de Minas, as
entidades e as ONGs do Estado para nos prestigiarem e verem a
situação caótica. Peço apoio a todos os órgãos de imprensa de Minas
Gerais para que cobrem desta Assembléia Legislativa - e não só a
imprensa escrita, mas também a falada e a televisada -, para mostrar
que o Norte de Minas está virando um deserto, e isso está
acontecendo a duzentos e poucos quilômetros da nossa Capital.
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Obrigado, Sr. Presidente, pela paciência. Deixo a convocação:
segunda-feira, a bancada se reunirá com o Governador e o Ministro
Geddel, e, na quarta-feira e quinta-feira, todos se reunirão para falar
do Rio São Francisco e seu desenvolvimento sustentável no semi-
árido. Obrigado.

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

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, ouvi atentamente o discurso do Deputado Gil Pereira,
discurso este já repetido por mais de 15 vezes, por falta de atitude dos
nossos governos, tanto em âmbito estadual quanto federal, que
sempre utilizaram a seca como uma questão política sem solução. O
governo possui todos os mecanismos legais para agilizar suas ações,
caso queira resolver a situação ou pelo menos queira apresentar um
paliativo àquilo que aflige a população do Norte de Minas. A Defesa
Civil do nosso Estado ainda faz obras de catástrofes que ocorreram
há quatro anos, pontes que caíram e estradas que se perderam, e só
agora falam em liberar recursos. Desde que estou aqui, ouço falar da
questão do Norte de Minas. Sempre dizem que há solução, que se
trata da indústria da seca ou indústria de não-sei-quê. Pela tecnologia
existente, o governo sabia que teríamos uma estiagem mais longa,
mas fingimos que as coisas não estavam acontecendo. Estamos
vendo, prevendo os acontecimentos, mas fingimos que não
acontecerá nada, porque o problema não é nosso. Por isso
precisamos aproveitar esse momento de dificuldade da população do
Norte de Minas, para que os Deputados, e não só os da região mas
também, e principalmente, os do Sul de Minas, como o nosso colega
Dalmo Ribeiro Silva, possam ir lá para ver as dificuldades, os
problemas que existem no Norte de Minas.

Deputado Almir Paraca, os Deputados da região acostumam-se com
os problemas. Quem sabe teremos uma visão diferente das
dificuldades e poderemos cobrar uma ação efetiva do governo federal
e do governo do Estado, e não simplesmente dizer que vamos criar
uma comissão; vamos fazer um planejamento; vamos fazer isso! Mas
não fazemos nada. Deputado Gil Pereira, a nossa preocupação é
cobrar do governo ações efetivas. Se me perguntarem o que precisa
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ser feito, não saberei dizer, mas com certeza há soluções. Ouvi o
Deputado Getúlio Neiva dizer das barraginhas. Lembro-me da época
do governo Newton Cardoso, quando o PT quase cassou o Newton
Cardoso porque ele queria fazer as barraginhas, sob a alegação de
que as obras estariam superfaturadas - não vou entrar nesse discurso.
Na verdade, não era esse o discurso. Havia pessoas ligadas ao meio
ambiente que acreditavam que as barragens não poderiam ser feitas,
pois não seriam saudáveis para o curso d’água e mais aquelas coisas
que vimos acontecer no meio ambiente: muita confusão, muita
discussão e muito conselho, para não resolver nada. Então essas
dificuldades não são de agora, Deputado Gil Pereira. Lembro-me das
barraginhas, quando aqui cheguei, e dos sérios problemas que o
governo enfrentava com as questões de meio ambiente, com as
questões políticas, dizendo que não poderiam construí-las. Hoje todos
estão brigando para fazê-las. Lembro-me de que, quando algum
fazendeiro tentava fazer uma pequena barragem para conter a água
das chuvas, todos os órgãos multavam o coitado, porque ele não
podia fazê-la. Hoje incentivam a construção, e isso nos mostra que
não temos planejamento a longo prazo. A questão do Norte de Minas
é previsível. Agora, se ficarmos no discurso, lamentando e
choramingando, o problema não terá solução. Sabem por quê?
Porque dará um bom palanque para todo o mundo. O governo vai
dizer que resolverá e que criará uma comissão que vai lá estudar, que
vai mandar para a Defesa Civil, que, por sua vez, cobrará da Emater,
que mandará para o IEF. Este mandará para o Igam, a fim de verificar
se a água está mais ou menos, Deputado Doutor Viana, e as coisas
ficam como estão, e temos de pedir a Deus para nos ajudar. É o caso
das águas do Rio São Francisco. A Copasa abafou a situação. Todos
nós sabemos que a Copasa tem parte de culpa no problema das
águas do Rio São Francisco. As coisas estão aí abafadas e sem
acontecer.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Antônio Júlio. Nesta tarde V. Exa. faz uma reflexão muito
oportuna, em decorrência da fala do Deputado Gil. Acredito que V.
Exa. tem razão. Quero, neste momento, em nome também do Sul de
Minas, prestar a nossa solidariedade ao Norte, pelas exposições do
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Deputado Gil Pereira e dos demais Deputados da bancada do Norte
que se manifestaram aqui. Mas a V. Exa. assiste razão, sim. Em 1999,
quando tive a honra de ingressar neste Parlamento, no período em
que V. Exa. foi Presidente desta Casa, participei da Comissão
Especial da Seca do Norte, presidida pela Deputada Maria José
Haueisen. Quantas viagens, Deputado Antônio Júlio, fizemos ao Norte
de Minas, discutindo os problemas das barraginhas e ouvindo tantas e
tantas pessoas na Comissão Especial! Isso, de 1999 a 2003, no
debate que travamos aqui. Veja V. Exa. que desde 1999 estamos
unidos, buscando ações efetivas e proativas em favor da região Norte.

Quero, neste momento, em nome do Sul de Minas, fazer coro com
V. Exa. e também prestar solidariedade a todos os parlamentares da
região, para que o problema não fique afeto somente à bancada do
Norte. Estão todos os Deputados unânimes, neste momento difícil que
essa importante e rica região do Estado de Minas Gerais atravessa.
Parabéns pela sua reflexão.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Gostaríamos de
cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Em relação às
manifestações que antecederam à fala do Deputado nessa tribuna,
que  diz respeito ao Norte de Minas, gostaríamos de chamar a
atenção - o Deputado Getúlio Neiva também fez uma intervenção e
falou da necessidade de recomposição da cobertura vegetal do
Jequitinhonha, do Norte de Minas, do seu ponto de vista, sem o que
não poderá haver efetivamente mudança substancial no clima e no
volume de chuvas na região - para a interdependência de todas essas
questões e as intervenções que se fazem não só no Norte de Minas,
mas também em toda e qualquer região, na ocupação do solo e na
produção que se obtém a partir das atividades agropecuárias.

Está tramitando nesta Casa um projeto polêmico que diz respeito à
mata seca, com incidência quase total no Norte de Minas. É um
momento também de transferir essas reflexões e perceber o impacto
que pode advir, que pode agravar esse quadro que infelizmente se
agrava ano a ano no Norte de Minas. Fazendo também menção às
barraginhas, gostaria de dizer que a terminologia “barraginhas” está
sendo aplicada para as microbarragens, não nos cursos d’água, mas
para coletar, armazenar as águas de enxurradas, de chuvas, fazendo
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com que elas alcancem o lençol freático. Isso é só para esclarecer,
porque é importante. Defendemos a política das barraginhas,
principalmente essas para o abastecimento do lençol freático.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
queria cumprimentá-lo também e falar da importância de esta Casa se
unir para aprovar projetos que visem à preservação ambiental. Então
gostaria de enfatizar, mais uma vez, rapidamente - não tive tempo de
aprofundar-me um pouco no aparte do Deputado Gil Pereira -, a
importância de um projeto pelo qual venho lutando para ver aprovado
nesta Casa desde a legislatura passada, e até hoje não consegui
entender por que não é aprovado. É um projeto que visa a perenizar
os nossos cursos d’água, principalmente na região Norte, nos Vales
do Mucuri e do São Mateus.

Esse projeto, nesta legislatura, já foi aprovado em duas comissões,
e não entendo por que não conseguimos colocá-lo em pauta para a
apreciação neste Plenário. Volto a enfatizar aqui essa necessidade e
apelo ao nosso Presidente, Deputado José Henrique, que envide
esforços para colocá-lo em pauta. Não estou entendendo o que está
acontecendo, pois já está, há vários meses, pronto para a ordem do
dia, e não conseguimos colocá-lo nela.

Esse projeto foi negociado com a Secretaria Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte
de Minas, com todos os seus técnicos. Várias audiências públicas
foram realizadas nesta Casa. O projeto está pronto para ser apreciado
e, se Deus quiser, aprovado. Portanto, gostaria de fazer esse apelo.

Outra questão, Deputado Antônio Júlio, é desfazer esse mito.
Estamos verificando que se inicia nesta Casa um pano de fundo
relativo à transposição do Rio São Francisco. Na semana passada,
participei de um debate em que procuravam imputar à Copasa a
responsabilidade da contaminação do rio. Essa é uma inverdade e
uma das maiores injustiças que vêm sendo cometidas contra essa
empresa, que vem implementando um dos mais ambiciosos
programas de recuperação ambiental, com a implantação de centenas
de estações de tratamento de esgoto. Portanto, gostaria de fazer aqui
essa ressalva. Em nosso entendimento, a Copasa vem ajudando a
preservar os nossos cursos d’água, entretanto estão procurando
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desvirtuar essa ação da empresa dizendo que é poluidora do Rio São
Francisco, o que é uma inverdade muito grande. Muito obrigado pelo
aparte, Deputado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Fábio Avelar.
Talvez a Copasa não seja a mais responsável, mas ela tem uma parte
grande, Deputado, na questão ambiental dos nossos rios. Entretanto,
essa não é a discussão.

Antes de passar a palavra ao Deputado Vanderlei Miranda, queria
levantar um assunto sobre o qual discorrerei na próxima reunião: a
questão da seca do Nordeste é a mesma da segurança pública no
Estado de Minas Gerais. A Polícia Militar, a Civil, os Bombeiros e o
governo dizem que aqui em Minas não existe nenhum problema de
segurança pública, então fingimos e aceitamos que não existe,
enquanto os assaltos e homicídios ocorrem quase diariamente no
Estado. Gostaria de dar alguns dados, mas deixarei para a próxima
reunião, pois temos outros assuntos a ser tratados.

Para V. Exa. ter uma idéia, Deputado Almir Paraca, só de janeiro de
2005 a julho do ano passado, tivemos no Instituto Médico-Legal de
Belo Horizonte 6.188 pessoas submetidas a perícia por homicídio -
são 3 mil por ano. Se fizermos as contas por mês, veremos que hoje
temos talvez mais mortes por homicídio e falta de segurança pública
no Estado que as guerras a que assistimos pela televisão. Esse é o
assunto que levantarei.

E aí vêm outras coisas mais importantes: o governo está
preocupado em tirar as contas do funcionalismo público para mandar
para o Banco do Brasil, enquanto não ataca os problemas mais sérios.
Vendeu a conta, dizem, por R$1.000.000.000,00 e não deu nenhum
tostão para a segurança pública, Deputado Vanderlei Miranda, a quem
concedo aparte.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Aliás, cai como luva
esse comentário que V. Exa. faz a respeito da transferência de conta
do Itaú para o Banco do Brasil. Temos informação de que o valor foi
de R$1.300.000.000,00 de luvas ou de seja qual for o nome dado ao
privilégio de ter a conta do Estado. Agora, temos aqui, Deputado
Antônio Júlio, algumas preocupações e questionamentos. De cara, a
conta no Itaú custa R$1,00 menos para o servidor, o que significa
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dizer que, se considerarmos 400 mil funcionários, arredondando o
número, teremos R$400.000,00 a mais, que serão cobrados do
servidor que pagava R$5,00 no Itaú e agora pagará R$6,00 para ter
sua conta no Banco do Brasil. E não é só isso, há aqui algumas
comparações que farei em tempo oportuno, já que não terei tempo de
fazê-las agora. Quero destacar, por exemplo, para V. Exa. ter uma
idéia, que os saques no Itaú são sem limite e, no Banco do Brasil,
custam R$2,00 por cada. A Caixa Econômica Federal isentou os
funcionários - não sei se apenas os da Assembléia, depois verificarei
isso - do pagamento dessa taxa por um ano, para terem a conta lá. O
Banco do Brasil já começa a cobrar, imediatamente, em fevereiro.
Faremos aqui alguns cálculos, algumas contas, porque infelizmente
valerá aqui o ditado “A onda bate na pedra, e sobra para o siri”. No
caso em questão, há um problema de conta num banco que, por uma
questão de legalidade, teve de se refazer e sair, e agora parte dessa
conta está sobrando para o funcionalismo. Queremos e vamos apurar
esses números com mais detalhes e, no momento oportuno, traremos
aqui. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Agradeço o aparte,
Deputado Antônio Júlio. Pela manhã, V. Exa. lembrava a questão da
segurança pública, o que é verdade. Trata-se hoje de uma das
maiores preocupações da população, e os recursos são poucos. Os
recursos da área da segurança pública são centralizados no caixa
único, e não vão para a segurança pública. Lembrei-me daquela cena
patética que V. Exa. relatou, em alto e bom som, da tribuna, em que o
policial precisava atirar e o revólver estava enferrujado. Essa é a triste
situação. Não há carcereiro, o contigente das Polícias Militar e Civil é
muito pequeno. Prova disso é Uberlândia, uma cidade de 600 mil
habitantes, que tem apenas 10 Delegados, enquanto deveria ter 41.
Então queria parabenizá-lo, Deputado, e agradecer o aparte.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Presidente, pela paciência,
mas esses assuntos de que tratamos são da maior importância.
Quanto ao Norte de Minas, é preciso ter uma ação política e corajosa.
É preciso parar com as fantasias de que, para resolver, são
necessários projetos, mas já existem mais de mil. Quanto à segurança
pública, em outra oportunidade voltarei para debatermos tal questão.



1197

A questão das contas que foram transferidas para o Banco do Brasil
também merece, por parte desta Casa, alguns questionamentos e
algumas reflexões. Realmente, são ações do governo que sempre
estouram, principalmente, no bolso do coitado do funcionalismo
público mineiro.

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

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente nas galerias, público que nos
acompanha pela TV Assembléia, o que nos traz hoje, Sr. Presidente,
a esta tribuna é principalmente a necessidade de repassar a V. Exa.
mais um conjunto de assinaturas em que se solicita a revisão da Lei
Complementar nº 64/2002. Já são 16 volumes, e 13 volumes dessa
coleta são de assinaturas de servidores públicos do Estado de Minas
Gerais, coletadas pela Ascon e por uma série de outras entidades de
defesa do funcionalismo público de Minas Gerais. Já foram entregues
36 mil assinaturas para o Presidente desta Casa, Deputado Alberto
Pinto Coelho, no dia 13 de novembro, por meio da representação
dessas várias entidades já citadas. Agora trazemos e deixaremos com
V. Exa. uma solicitação, acompanhada de um requerimento de
encaminhamento dos pedidos que acompanham esse abaixo-
assinado, em que se pede a revisão da Lei Complementar nº 64/2002.
As entidades e os funcionários públicos que assinaram esse abaixo-
assinado, hoje com mais de quarenta mil assinaturas, solicitam a
melhoria do serviço de saúde oferecido pelo Ipsemg. Se havia uma
justificativa até aqui para o não-encaminhamento efetivo por parte
desta Casa para a solicitação desses servidores e da Ascom e demais
entidades, entendemos que esse aspecto está resolvido, uma vez que
os jornais de ontem trouxeram uma reportagem sobre o
encaminhamento a esta Casa, por parte do governo do Estado, de um
projeto de lei em que se propõe o pagamento do restante da dívida do
Estado de Minas Gerais com o Ipsemg. Sabemos que, em 2002,
quando da aprovação da Lei Complementar nº 64, a dívida do Estado
com o Ipsemg era de R$1.700.000.000,00. O Tesouro devia esse
valor referente aos pensionistas do serviço público. Naquele
momento, também o volume dessas pensões, que passaram a ser
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ônus do governo do Estado, referia-se a 60% do total dessa dívida. Os
40% restantes seriam fracionados em 30 anos. Agora, no novo projeto
de lei, o governo do Estado se propõe a começar a pagar os
precatórios do Ipsemg.

É preciso haver um encontro de contas, Sr. Presidente, para
sabermos qual é o saldo, além dos precatórios, que precisam ser
honrado, que precisam ser repassados ao Ipsemg, a fim de zerar essa
dívida. Passamos, então, a esta Presidência o nosso requerimento
com as 6.582 assinaturas.

Gostaríamos também de anunciar que está havendo, desde ontem,
em Feira de Santana, Bahia, uma grande celebração dos movimentos
populares, dos movimentos sociais do semi-árido brasileiro. São
organizações coordenadas principalmente pela articulação do semi-
árido, popularmente conhecidas como ASA. A ASA congrega quase
800 organizações da sociedade civil entre sindicatos, associações,
entidades ligadas aos agricultores familiares, a quilombolas, às
comunidades tradicionais do semi-árido brasileiro, muitas delas
ligadas ao trabalho social da Igreja Católica.

Essa celebração que está acontecendo em Feira de Santana é
exatamente para evidenciar o grande esforço lançado há alguns anos,
no primeiro mandato do Presidente Lula, que propunha a construção
de 1 milhão de cisternas para coleta de água da chuva. Trata-se de
um programa apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, por
muitas organizações da sociedade, organizações classistas como a
Febraban, estatais, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal, vários ministérios, organizações públicas e
privadas deste país.

A meta está sendo alcançada num ritmo mais lento, menor do que
seria desejável, mas já se celebra e se comemora nestes dias o
alcance da meta de 250 mil cisternas de placas, construídas e
acompanhadas de um processo refinado de mobilização,
sensibilização e capacitação dos familiares para a utilização correta
desses equipamentos e da água armazenada.

É preciso dizer também que, em Minas Gerais, mais de 8 mil dessas
cisternas de placas foram implantadas e construídas por entidades,
como a Cáritas Brasileira, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte
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de Minas - CAA -, o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica -
Cave -, que atua no Jequitinhonha e em várias outras organizações
sociais.

É preciso dizer que, dessas 250 mil cisternas de placas, pegando
uma média de quatro por família atendida, dá mais de um milhão de
pessoas. Esse número é muito significativo. Quando se discute o
agravamento da seca no Norte de Minas, no Jequitinhonha e no
Mucuri, é preciso lembrar que, se não fosse implantada essa
quantidade de cisternas de placas para o armazenamento de água de
chuva nessas regiões, certamente a situação estaria muito mais
grave.

No dia 2 de novembro, fizemos uma visita ao Norte de Minas; fomos
ao Quilombo do Gorutuba, onde tivemos a oportunidade de visitar
algumas residências e de conferir que muitas cisternas de placa do
Norte de Minas, nobre Deputado Carlin Moura, estavam um pouco
abaixo da metade, garantindo certamente o abastecimento de água
para aquelas famílias.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Almir
Paraca, o que V. Exa. traz a esta tribuna é muito relevante. A questão
da água tem sido um problema muito sério. Se entendi, o colega que o
antecedeu na tribuna brincou dizendo: “A culpa do problema da água
é de Jesus, que a transformou em vinho”. Se a água é dele, faz dela o
que bem entender; como é dono de tudo, faz dela o que bem
entender; todavia a questão não é bem essa.

Ao mesmo tempo que verificamos essa situação que foi levantada,
referente a essa região tão bem representada por V. Exa., encontra-se
bem próxima de Belo Horizonte a cidade de Confins, que está na rota
do progresso, do futuro. Em Confins, que é servida pela Copasa, há
um problema sério: na ordem inversa, em vez de cisternas, toda a
cidade é servida por fossas. Solicitamos uma audiência pública para,
entre outras coisas, discutir essa questão.

Não explorando muito do tempo, gostaria de dizer que, no aparte
anterior, houve um equívoco meu em relação à migração de contas de
bancos quando disse da Caixa Econômica Federal para Banco do
Brasil. Na verdade, é Banco Itaú para Banco do Brasil. Levantaremos
esses números, a fim de trazê-los à luz e verificar se, de fato, o
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funcionalismo não está sendo penalizado nessa migração. Obrigado
pelo aparte.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Almir
Paraca, a situação do Norte de Minas realmente é muito preocupante
e, aliás, merece um fundo emergencial para acolhê-la, diante da
emergência em que se encontra sua população. Da mesma forma,
Uberlândia, que recentemente foi vitimada por uma tromba-d’água. É
necessário que o poder público de Minas atue de maneira
conseqüente e emergencial.

O problema do Norte de Minas é estrutural. Queria chamar a
atenção para isso. O governo do Estado ainda não possui um projeto
de desenvolvimento para aquela região - aliás, só na época das
calamidades. É preciso pensar a região no seu conjunto, num projeto
de desenvolvimento para aquela parte do Estado que merece atenção
especial do governo. Infelizmente, as políticas ainda são muito
específicas.

Verifiquei que o nosso Governador está retornando de uma visita a
Israel. Tem-se dado muito destaque para o fato de trazer dessa visita
um modelo de segurança pública. Na realidade, devia trazer um
modelo que mostre como desenvolver uma região semi-árida e de
deserto, como foi feito em Israel - região muito mais seca, onde não
falta água, porque há investimento do Estado. Portanto, em vez de
preocupar-se com o modelo israelense de segurança pública, deveria
vir de lá com um modelo para levar o progresso e o desenvolvimento
para o Norte de Minas e região. Além disso, que não tenhamos de vir
aqui, todo ano de seca, para mendigar esmola do Estado, que deveria
preocupar-se com a região e a população, com o devido respeito que
merecem.

O Deputado Almir Paraca - Muito obrigado, nobre Deputado.
Concordando com V. Exa., gostaríamos de dizer que, do nosso

ponto de vista, o Norte de Minas precisa efetivamente desse projeto,
desse programa de desenvolvimento sustentável da região do semi-
árido, um pouco estendido além do semi-árido oficial, pois pega uma
parcela pequena do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Nele ganham
relevo, mais uma vez, as cisternas de placas, que são uma solução
criativa, importante, que vem realmente amenizando as dificuldades
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impostas a quem vive nessa região. Essa solução nasce do
conhecimento e da sabedoria popular na convivência com o semi-
árido.

É importante, também, que percebamos que recursos substantivos
do Ministério de Desenvolvimento Social foram transferidos para o
governo do Estado para a implantação de cisternas de placas nessa
região. As informações que nos chegaram é que, apesar de haver
mais de dois anos que esses recursos foram transferidos, uma parcela
muito pequena de cisternas de placas foram implantadas. Além disso,
não houve o acompanhamento devido da metodologia, imprescindível,
usada pelas organizações populares na implantação dessas cisternas.
Essa metodologia é importante para que o projeto funcione
efetivamente, para que a família cuide bem não só dos equipamentos,
mas também da qualidade da água, do uso racional desses recursos,
a fim de que possam auxiliar na transição desse longo período sem
chuvas que acometem o Norte de Minas, os Vales do Jequitinhonha e
do Mucuri.

Para encerrar, Sr. Presidente, convidamos os Deputados para o
ciclo de debate da semana que vem “O Rio São Francisco e o
desenvolvimento sustentável do semi-árido” e também para a
audiência pública que solicitamos na Comissão de Meio Ambiente, a
fim de ouvir a apresentação dos programas e as ações da Codevasf
em Minas Gerais na bacia do Rio São Francisco.

Portanto, acho que são duas oportunidades, por excelência, para
que aprofundemos a investigação, a reflexão, o debate e encontremos
soluções para alcançar essas regiões tão penalizadas pela seca ano
após ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados aqui
presentes, telespectadores da TV Assembléia, o que me traz a esta
tribuna é uma tema que interessa à população de Belo Horizonte, mas
quero, num próximo pronunciamento, tratar novamente dessa questão
das águas em Minas Gerais.

O Governador Aécio Neves está em Israel e trata efetivamente da
questão do semi-árido. Esse governo teve atenção com aquela região;
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criou, aliás, uma secretaria extraordinária para tratar especificamente
dessa região em nosso Estado. Trata, agora, com as autoridades
israelenses também da questão dessa nossa região, diferentemente
do governo federal, que, em vez de investir em Minas Gerias na
revitalização do Rio São Francisco, irá investir R$20.000.000.000,00
numa transposição que interessa somente a empresas, deixando de
lado a população. Mas esse é um tema que quero tratar mais à frente.

Talvez não fosse o tema que escolheria para falar nesta tarde, mas,
movido pela participação popular e pelos “e-mails” recebidos, falarei
sobre o Mercado Distrital do Cruzeiro. Esses “e-mails” tratam dos
mercados de Belo Horizonte. Alguns não poderei nem ler aqui desta
tribuna, tal a revolta da população de Belo Horizonte em face da
decisão arbitrária da Prefeitura da Capital de fechar, de demolir um
espaço de encontro da nossa população.

Poderia utilizar-me do tempo que me resta somente para ler esses
“e-mails”; todavia, destacarei apenas alguns. Impressionou-me um “e-
mail” do médico da Seleção Brasileira de Futebol e Diretor médico do
Atlético por tantos anos, Dr. Neilor Lasmar: “Venho registrar minha
indignação e protesto pelo fechamento do Mercado Distrital do
Cruzeiro”. Está assinado pelo morador da região, Dr. Neilor Lasmar.

Há outros. Este também é de uma moradora da região: “Prefeitura
de Belo Horizonte, trabalho pela vida. Que vida?”. Ela menciona aqui
o Orçamento Participativo. “Já deixei de participar deles há muito
tempo. Tenho muito mais a fazer. É assim: escolha uma dentre as
nossas poucas escolhas - parquinho ou pracinha. Tudo é
necessidade, mas, mais que necessidade, é obrigação”. Ela diz,
ainda: “Quero escolher a permanência do Mercado do Cruzeiro. Não
quero ter de escolher entre parquinho e pracinha. Quero escolher me
encontrar com meus amigos, com os vendedores do Mercado do
Cruzeiro, que se tornaram meu amigos. O que vão fazer com aquele
espaço? Dar para faculdade? Faculdade que já fechou uma rua?
Tivemos, em uma reunião na Câmara, a informação da Prefeitura de
que vai ser desafetada a área. Uma rua de Belo Horizonte vai
pertencer a uma faculdade. A Prefeitura dará uma rua de Belo
Horizonte a uma faculdade e, ao mesmo tempo, demolirá o Mercado,
espaço de encontro das pessoas”. Meu “e-mail” está cheio, em virtude
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de estar recebendo todas essas manifestações, Deputado Fábio
Avelar.

Creio que nós, 19 Deputados que assinamos esse projeto de lei,
estávamos certos. A participação popular é muito grande, e a
legislação, que está aqui, está correta até na sua intervenção, nobre
colega Deputado Fábio Avelar. V. Exa. apresentou emenda
considerando também a área do Mercado como de preservação
ambiental. E é isso mesmo, porque ali há também um projeto
arquitetônico, de um arquiteto de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo
Horizonte passará um trator sobre o Mercado, um trator sobre o
espaço de convivência das pessoas. Passará um trator, Deputado
Fábio Avelar, sobre um projeto arquitetônico de um dos arquitetos
mais respeitados de Belo Horizonte e dará esse espaço para quem?
Para uma faculdade, que já tem a rua?

Aqui está: “Será desafetada a área para rua”. E o valor arquitetônico
da obra do arquiteto Éolo Maia? Como ficará? E a resposta? Essa não
é a Prefeitura da participação popular?

Está aqui a participação popular, estão aqui os diversos “e-mails” da
população de Belo Horizonte: “Protesto contra o fechamento e
demolição do Mercado do Cruzeiro; as pessoas querem se encontrar;
a cidade é para as pessoas se encontrarem; foi feliz o Deputado Fábio
Avelar, é preservação ambiental”. Não consegui contar os “e-mails”
recebidos nesta semana, mas a população quer o Mercado, e
queremos que nosso projeto venha para a pauta da Assembléia
Legislativa.

Não agüentamos mais a obstrução ao povo. Não interessa ao
Deputado Fábio Avelar, porque imagino que nem seja morador da
região, e aos Deputados que assinaram, também não. Interessa é à
população. Estão obstruindo a população de Belo Horizonte. Não
estão obstruindo os Deputados.

Se o nosso projeto, se a emenda ambiental do Deputado Fábio
Avelar não passar, não acontecerá nada conosco, mas acontecerá
com Belo Horizonte. Aqui está a manifestação do povo de Belo
Horizonte, uma manifestação cabal contra a demolição do Mercado do
Cruzeiro. Onde está a participação popular? Isso é participação
popular. O povo está participando e diz que quer o mercado. Agora se
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manifesta por “e-mails” dizendo que não quer a demolicão do
mercado.

Quero conceder aparte porque até me cansa passar esse grande
número de “e-mails” que as pessoas estão-me enviando. Mas não me
cansa representar essas pessoas. Não me cansa estar do lado certo,
ou seja, do lado das pessoas. Estou contra essa Prefeitura com muita
propaganda, mas sem nenhuma participação da população. As
pessoas não são recebidas nem ouvidas. Só há propaganda.

Não adianta. É preciso dar voz e vez às pessoas, mesmo.
Participação popular é isso, pessoas se manifestarem e darmos
espaço para que elas falem.

Tenho pouco tempo, mas quero conceder aparte ao Deputado
Weliton Prado, a quem peço que seja breve, porque quero também
conceder aparte ao Deputado Fábio Avelar, autor da emenda que
trata do Mercado do Cruzeiro como espaço de preservação ambiental.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado João Leite, serei
breve. Gostaria de informar a V. Exa. e aos jornalistas dos jornais
“Estado de Minas”, “O Tempo” e do “Minas Gerais” que a CPMF foi
criada no governo Fernando Henrique pelo PSDB e foi renovada oito
vezes com apoio de toda a base do governo à época, inclusive dos
democratas.

Sem querer entrar no mérito, mas com profundo respeito, porque
compreendo as convicções de V. Exa., quero dizer que no ano que
vem haverá eleições municipais. Vejo que V. Exa. tem uma paixão
muito grande quando utiliza essa tribuna para falar sobre a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. É ocupar o espaço do ano que vem,
quando haverá eleições para o Poder Executivo e para Vereadores.

Esta Casa é democrática. E temos de tratar de assuntos em nível
estadual, municipal e federal. Compreendo que V. Exa tem uma
paixão muito grande quando trata dos assuntos da esfera municipal.
Muito obrigado.

O Deputado João Leite - É, Excelência, são 52 anos vivendo em
Belo Horizonte. É normal. Sou nascido e criado aqui em uma vila de
Belo Horizonte. Lamento que V. Exa. não trate das questões de
Uberlândia, que está sofrendo tanto neste momento. Lamento também
que V. Exa. traga para o debate um tema totalmente diverso do que
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estou falando.
Quero comemorar que o PSDB tenha sido contra a CPMF. Os

democratas votaram contra a CPMF. Se V. Exa. defende a CPMF, fale
ao microfone. Continue defendendo. E eu continuo dizendo que o
Imposto Provisório de Movimentação Financeira - IPMF - foi criado
antes do governo do PSDB. Se o PT é favor da CPMF, que fale isso.
O PSDB é contra. Eu sou contra e defenderei, até no congresso
nacional do PSDB, que continuemos votando contra e junto com o
povo, como o povo do Cruzeiro.

V. Exa. não quer que falemos do Mercado do Cruzeiro? Está aqui a
manifestação do povo de Belo Horizonte, que já me faz. Estou muito
honrado de ter sido, pela terceira vez, o Deputado mais votado na
cidade. Desculpe.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado João Leite, quero
cumprimentá-lo, mais uma vez, por trazer nesta tarde de hoje à
tribuna desta Casa um assunto que estamos acompanhando há vários
meses. E com uma tristeza muito grande vemos o desenrolar dos
fatos. Eu gostaria de dizer que o nosso gabinete também tem recebido
constantemente vários “e-mails” sempre protestando contra essa ação
intempestiva da Prefeitura Municipal de Belo horizonte.

Tivemos oportunidade de participar de um referendo popular que foi
realizado no Bairro Santa Teresa, onde tivemos a presença de quase
2 mil pessoas.

Mais de 90% daquelas pessoas foram ali se pronunciar e manifestar
favoráveis à manutenção do Mercado Distrital de Santa Teresa. O
mesmo aconteceu com o Mercado Distrital do Cruzeiro, um mercado
que faz parte da história de Belo Horizonte. As pessoas que ali
trabalham, de maneira quase desesperada, vêm procurando manter
contato com muitas autoridades, porque parece que elas já desistiram
de uma proximidade maior com a Prefeitura, em virtude da maneira
autoritária como esse assunto vem sendo tratado.

Tive oportunidade de assinar o projeto, com mais 18 Deputados, e
ele foi aprovado por todas as comissões desta Casa. Também tive a
oportunidade de apresentar uma emenda em relação à preservação
ambiental, que foi, de pronto, acatada e aprovada por todas as
comissões, e hoje esse projeto encontra-se para a apreciação deste
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Plenário. Talvez ele seja o último alento dessas pessoas que lutam
pela preservação dos nossos mercados distritais.

Então, ao lado de V. Exa. e dos 18 Deputados que também
assinaram esse projeto de lei que já se encontra pronto para a ordem
do dia, gostaríamos de fazer um apelo ao Presidente, Deputado
Doutor Viana, que conduz os trabalhos nesta tarde de hoje, para que
ele nos ajude a colocar esse projeto em pauta, para a apreciação de
todos os Deputados. Esta Casa é uma Casa democrática, e, se o
projeto não for aprovado, tudo bem, já que essa é uma decisão da
maioria. Democracia é isso, porque esta é a Casa do povo. O
importante é, pelo menos, colocá-lo em pauta para a apreciação dos
Deputados. Isso seria uma resposta às centenas de “e-mails” que
temos recebido em nosso gabinete, e acredito que todos os
Deputados também têm recebido, porque essa é uma luta de vários
anos, mas ainda temos a esperança de reverter essa situação.

Parabéns, Deputado João Leite. Vamos estar a seu lado nesse
processo de defesa e de luta pela preservação dos nossos Mercados
Distritais do Cruzeiro e de Santa Teresa. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Fábio Avelar.
Sr. Presidente, vou terminar a minha fala com as palavras da

moradora Cleonice Alencar, da região Sul de Belo Horizonte, da
região do Mercado: “Na solidão da grande cidade de Belo Horizonte, o
Mercado funciona como referência e local de encontro para a
população das vizinhanças. Lugar de encontro dos idosos. Lugar
tradicional, que nos traz a sensação de aconchego, familiaridade e
pertencimento”.

Termino com essas palavras, para exemplificar como é importante
para a população de Belo Horizonte que o Mercado de Santa Teresa,
lembrado pelo Deputado Fábio Avelar, e o Mercado do Cruzeiro
permaneçam. Não à demolição dos Mercados do Cruzeiro e de Santa
Teresa. Não à CPMF do PT, e sim à permanência dos lugares de
encontro das pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente (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.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, feita pelo
Governador do Estado, do Nome da Jornalista Vilma Tomaz Ribeiro
para Compor o Conselho de Defesa Social. Pelo BSD: efetivos -
Deputada Ana Maria Resende e Deputado João Leite; suplentes -
Deputados Ademir Lucas e Neider Moreira; pelo PV: efetivo -
Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado Agostinho Patrús
Filho; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente -
Deputado Paulo Cesar; pelo PP: efetivo - Deputado Vanderlei
Jangrossi; suplente - Deputado Gil Pereira. 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 1.475 e 1.476/2007, 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
Administração Pública - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em
14/11/2007, dos Requerimentos nºs 1.428/2007, do Deputado Weliton
Prado, e 1.437/2007, da Comissão de Segurança Pública; de Cultura -
aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 13/11/2007, dos Projetos de
Lei nºs 791/2007, do Deputado Ademir Lucas, e 1.671/2007, do
Deputado Sebastião Helvécio; e de Transporte - aprovação, na 31ª
Reunião Ordinária, em 13/11/2007, dos Projetos de Lei nºs 418/2007,
do Deputado Djalma Diniz, 1.487/2007, do Deputado Ivair Nogueira,
1.509/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 1.593/2007, do
Deputado Sebastião Costa, e dos Requerimentos nºs 1.372/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.405 e 1.433/2007, do Deputado
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Carlin Moura (Ciente. Publique-se.).
Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 662/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 662/2007, do Deputado Gilberto Abramo, o
Projeto de Lei nº 1.455/2007, da Deputada Ana Maria Resende, passa
a tramitar, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 12.

Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de
Justiça, de Turismo e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, 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 426/2007, do Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a
instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio de gás e dá
providências correlatas, e 708/2007, do Deputado Padre João, que
dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às Culturas da
Floricultura e Horticultura e dá outras providências (À sanção.).

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 Durval Ângelo. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia. Ontem, desta tribuna,
trouxemos a triste notícia da tortura seguida de morte do trabalhador
braçal Agamenon Pereira do Nascimento, no estabelecimento penal
Irmãos Naves, na cidade de Araguari.

Gostaria de atualizar a notícia acrescentando que ontem, ao final da
tarde, a Juíza de Direito da Vara Criminal de Araguari, Soraya
Brasileiro Teixeira, decretou mais uma prisão, a décima: do agente
Wellington Ribeiro Donato de Souza. Assim, há oito Agentes
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Penitenciários e um foragido, além de um policial civil, Simeão,
também foragido.

Ontem também dei notícia a este Plenário do depoimento da
servidora do pronto-socorro local, Sra. Romilda Falbo Diniz, que
atendeu o Agente Penitenciário Fernando Fernandes Martins, que
apresentava uma mordida no dedo. Após aquele triste relato que fiz
ontem desta tribuna, aquele registro da crueldade, recebi inúmeras
manifestações por telefone e “e-mail”. Mas hoje recebi de Araguari
relatos ainda mais tristes, de presas que estavam na cela ao lado de
onde Agamenon Pereira do Nascimento foi barbaramente torturado.
Advirto-os novamente de que são relatos também muito fortes, em
que se mostram as últimas palavras do Agamenon.

Vou dar notícia dessas cartas porque já se encontram no processo.
Não estão em ordem cronológica dos fatos; portanto, pode parecer
que há alguma contradição nesses relatos, já que algumas
manifestações aqui são de antes do atendimento ao Fernando no
pronto-socorro, na madrugada, e outras posteriores a esse
atendimento, quando voltou para, como havia dito à funcionária do
pronto-socorro, “para matar o Agamenon”. Alerto-os, portanto, de que
são depoimentos fortes, na mesma linha do registro de ontem.

Assim diz uma presa: “A cada pontapé, ele, Agamenon, dizia ‘Glória
a Deus’; gritava ‘Senhor, meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó; queime
eles, Senhor, em nome de Jesus; Deus, criador do céu, da lua e da
terra, queime eles’”. Isso mostra os gritos e lamentos de Agamenon
alguns minutos antes de ser assassinado; naquele festival de
vandalismo, Agamenon lembrava-se de Deus. Pedia socorro. Talvez
fosse como os jovens que, em Macabeus, eram provados e jogados
na fogueira para que renegassem a sua fé e, mesmo queimados,
mantinham sua convicção e confiança em Deus.

Segundo outro relato, o Agente Juruna, que está preso, ao bater no
Agamenon, dizia: “Cadê o seu Deus e o seu Espírito Santo que não o
salvam agora?”. Os servidores mais antigos desta Assembléia e
também o Deputado João Leite, diante dessa blasfêmia, podem
lembrar-se de um relato que ouvimos na CPI do Sistema Carcerário.
Um empresário foi torturado no Deoesp, e o agente da polícia gritava
para ele: “Eu sou o demônio, o capeta, você agora vai conhecer o
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inferno”. Da mesma forma, esse Juruna gozava, fazia ironias, dizendo:
“Cadê o seu Deus, o teu Espírito Santo, que não o salva agora?”.
Olhem que crueldade foi essa tortura e morte.

Em outro relato que está no processo: “Quando eles paravam de
bater um pouco no Agamenon, ele louvava a Deus cantando o hino”.
Mesmo na dor, na tortura, no sofrimento, ele cantava o hino. Antes de
Agamenon desmaiar, ele gritou: “Ai, ai...”. E disse: “Todos vocês que
estão aqui ouvindo o que estão fazendo comigo, se não disserem
nada, ficarão mudos pelo resto de suas vidas”.

Deputado João Leite, temos testemunhas de que policiais militares
assistiram a essa tortura, e que até uma unidade do Corpo de
Bombeiros foi lá na cadeia para tentar encaminhá-lo ao hospital e
também viu as torturas. Esperamos que essas pessoas não estejam
mudas hoje.

O Agente Fernandinho pediu para a cela feminina lavar a sua
camisa. O Fernandinho disse rindo: “Jogou bosta no Simeão - que era
o policial civil. Aqui é bom demais, a chave do ‘corró’ fica na minha
cintura”.

Outro relato. “Fernandinho chegou à grade da cela e disse: Ele
mordeu o meu dedo. Será que tem algum problema?”. Foi no pronto-
socorro e fez curativo. Fernandinho ainda disse: “Ele mordeu meu
dedo, mas eu consegui enfiar bosta na goela dele”. Isso durante a
tortura. A presa relatou que, quando ele retornou do pronto-socorro,
ela fingiu estar dormindo. Ele queria saber se não tinha nenhum
problema e que a enfermeira acordasse para orientá-lo. Foi o que ele
disse quando chegou.

Aqui apresento outro relato triste. Há também o relato de uma presa
que diz que os bombeiros foram lá com uma unidade de pronto-
socorro, mas não puderam levar o preso. Um Agente de quem ela não
reconhece a voz disse: “Tire a algema, tire a algema do pé dele
também”. Ele estava apanhando, sendo agredido com os pés e mãos
amarrados.

Outro relato: antes de o Agamenon desmaiar, o Agente Fernandinho
preparou a arma de calibre 12 para atirar nele, e alguns Agentes
falaram: “Não, Fernandinho, não”. Ele queria executá-lo diretamente,
dando-lhe um tiro na cabeça.
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Depois continuarei a leitura, deixando claro que tudo é muito triste.
Nos relatos dessas presas da cela ao lado, vemos coisas tão
dramáticas. Vemos um preso que, mesmo no sofrimento, nos
intervalos das agressões, cantava hinos de louvores a Deus.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Durval
Ângelo, quando V. Exa., Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, militante em favor da vida em todas as instâncias, trouxe
ontem esse assunto à tribuna desta casa, tive a oportunidade de
aparteá-lo. Fiz isso, primeiro, porque a minha consciência cristã me
impeliu a fazê-lo; segundo, porque, como membro suplente da
Comissão de Direitos Humanos, vi-me na obrigação de aparteá-lo
diante de narrativa estarrecedora, cruel e desumana trazida por V.
Exa na tarde de ontem, e o faz novamente hoje.

Estava em meu gabinete despachando alguns compromissos,
quando ouvi, pelo serviço de som da Casa, V. Exa. falando a respeito
do comportamento desse moço no momento em que era cruelmente
assassinado - aliás, ele não estava apenas sendo torturado, mas
assassinado -, e fiquei mais pasmo ainda. Os funcionários do meu
gabinete pararam para ouvir o pronunciamento de V. Exa., e todos,
como eu, ficaram pasmos com esse relato.

Venho aparteá-lo mais uma vez, como cristão, impelido pela minha
consciência cristã, que defende a vida e é contra a violência em
qualquer instância. E desta vez venho aparteá-lo porque entendo, nas
entrelinhas, que o que esse moço disse nos leva a entender que era
evangélico. Para usar essas palavras aí, entende-se claramente que
era evangélico. O que se vai apurar? O óbvio. Aquilo que V. Exa. já
constatou também: tratava-se de um inocente, que, com certeza, dava
contribuição para compartilharmos um mundo melhor. É lamentável
tudo isso que V. Exa. traz à tribuna desta Casa. Louvo a Deus, pois a
Comissão de Direitos Humanos tem na Presidência um parlamentar
realmente atuante e aguerrido, que encara de frente os problemas que
chegam a esta Casa por qualquer via.

Quero crer que essa barbárie não ficará impune. Quando abrimos a
Bíblia Sagrada, vemos os nossos irmãos no passado, há 2 mil anos,
passando pelo mesmo processo de tortura. Isso nos entristece muito,
pois 2 mil anos se passaram, e falamos em evolução, quando, na
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verdade, percebemos uma involução e uma total inversão de valores
nos nossos dias, pior que a dos dias de Jesus. Aliás, Ele próprio, no
momento do interrogatório, teve a barba arrancada. A Bíblia diz ter
sido um interrogatório, que interpreto como uma tortura das mais
cruéis. V. Exa. usa barba, e eu também já usei e sei o quanto dói tê-la
puxada. A barba de Jesus foi totalmente arrancada instantes antes de
ser levado à cruz, a maior tortura já experimentada por um ser
humano nesta terra. Deixo o meu aparte e, mais uma vez, o meu
apoio a V. Exa.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Durval Ângelo, se
Deus quiser, estaremos juntos, na segunda-feira, em Araguari.
Imagino que V. Exa. também tenha as mesmas expectativas que
tenho em relação à garantia dos direitos humanos, fundamental para
as pessoas, que recorrem à Comissão de Direitos Humanos
diariamente e a seu gabinete, num entra-e-sai constante. Esperamos
vivenciar uma mudança.

V. Exa. lembra o momento histórico da CPI Carcerária. Com o
tempo, imaginávamos - por isso, cada vez mais, não acredito em
evolução - que a sociedade teria uma nova visão em relação ao outro,
mas, infelizmente, isso não acontece. Nesse caso, temos uma
denúncia clara de algo que se repete. E, nesse episódio, quero
ressaltar o papel muito firme da Juíza, ao dar oportunidade para que
se apurem os fatos com aqueles que detêm muito poder, como é o
caso dos que vigiam, dos que são agentes de segurança. É
importante que estejam no lugar, aguardando a apuração de todos os
fatos.

Somo meus esforços ao de V. Exa., no trabalho de estar lá e apurar,
mas não tenho muitas esperanças de que isso seja uma mentira ou
invenção, pois, lamentavelmente, acompanha fatos anteriores com os
quais, infelizmente, tivemos que conviver em um passado próximo.
Estaremos lá e esperamos apurar os fatos para ajudar a fazer justiça.
Lamentamos que alguém que tenha usado essas palavras - pois, para
usá-las, é preciso um conhecimento cristão, da Bíblia - tenha sido
tratado desta maneira.

A morte dele, como a daquele jovem de sua terra, Contagem,
precisa servir para algo, e essa é uma responsabilidade da Comissão
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de Direitos Humanos da Assembléia. Apesar de todas as ameaças
que ela sofre, não podemos parar. A morte do Agamenon e a do
jovem de Contagem, evangélico também, de família evangélica, têm
de servir para algo, pois não é possível continuarmos convivendo com
o que o Pe. Francisco, da Pedreira Padre Lopes, lembrou: “As leis que
vocês estão fazendo servem para uma elite, mas, para os pobres, não
servem”.

O Deputado Durval Ângelo - Agradeço o aparte e digo sinceramente
que não consigo ler o resto dos relatos. Os últimos momentos do
Agamenon, na madrugada do dia 30, foram aqui registrados. Gostaria
de ler apenas o que escreveu uma presa quando o Agente Paulo
mandou-as dormir. Ela respondeu-lhe, quando Agamenon estava
inconsciente e desfalecido no chão: “Vamos dormir, mas Deus não
dorme”.

O Agamenon pode ter a certeza de que, na segunda-feira, a
Comissão de Direitos Humanos estará, às 13 horas, em Araguari, em
nome da cidadania. O art. 1º da Constituição Federal, ao caracterizar
a República Federativa do Brasil, coloca-a como um Estado
Democrático de Direito e, ao estabelecer os princípios deste Estado,
define como um princípio fundamental a dignidade da pessoa
humana, que aqui foi violada. Portanto, em nome dessa cidadania
violada, estaremos lá. Mas estaremos lá também, Deputado João
Leite, em nome desse Deus que não dorme, com toda a certeza;
desse Deus por Quem Agamenon clamou nos momentos finais.

Eu gostaria de dizer ao Governador Aécio Neves - na sua ausência,
ao Vice-Governador, Prof. Anastasia - que sabemos do compromisso
dessas pessoas com os direitos humanos, com a democracia, com a
dignidade. Isso não pode ser um caso isolado para a Juíza cuidar; não
pode ser um caso para o Ouvidor de Polícia, que nos acompanhará na
segunda-feira, cuidar; não pode ser um caso para o Ministério Público
cuidar; não pode ser um caso para uma Secretaria. Isso tem de ser
um problema de governo. Gostaríamos que, até segunda-feira, o
governo se manifestasse oficialmente em relação a essa tortura. Não
se trata de um fato tão isolado nem de um fato de um governo só.

Estamos na comissão, desde a semana passada, acompanhando o
caso de Santa Rita de Caldas, também um caso muito dramático.
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Tenho a certeza de que nenhum de V. Exas., colegas, conseguirá
assistir à fita gravada por mais de 2 ou 3 minutos, dadas as
atrocidades que ocorreram dentro daquela delegacia, que chocam
qualquer um. Em Santa Rita, todos os que cometeram tal fato foram
presos e indiciados. Aqui são agentes do Estado, e o art. 1º da
Constituição Federal não pode ser letra morta. Existe diferença?
Existe, sim, porque, ao agente do Estado, nós lhe pagamos com
nosso salário. Todos têm de ser punidos da mesma forma. Um agente
que age em nome do Estado não pode fazer isso.

Então, Prof. Anastasia, esperamos uma nota do governo, um
posicionamento do governo até segunda-feira, quando a Comissão de
Direitos Humanos estará em Araguari.

Queremos alertar: fomos informados de que o advogado desses
bárbaros criminosos entrará com “habeas corpus” no Tribunal de
Justiça, no plantão deste final de semana. Queremos pedir aos
Desembargadores que estiverem de plantão, na área criminal, que
não concedam esse “habeas corpus”. O clima de comoção em
Araguari está muito forte. Hoje, pela manhã, escutei um debate na
Rádio Araguari, com personalidades da cidade, em que se ouviam os
cidadãos da cidade. O clima de indignação é tão grande que pode
acontecer uma tragédia se eles forem soltos. Pela ordem pública, eles
têm de continuar presos, para que não haja descrédito da sociedade
em relação à Justiça. Fazemos esse apelo sabendo da decisão
soberana que um Juiz e um Desembargador têm de ter. Sem
interferência de nenhum Poder, fazemos o apelo: que não seja
concedido “habeas corpus” a esses criminosos.

Há uma triste notícia, Sr. Presidente, que quero divulgar. Ficamos
sabendo que o policial civil está prestes a aposentar-se e que estaria
recebendo proteção da polícia; aliás, ele está foragido e é o único que
não foi preso. Eles estão protelando, para que ele possa requisitar a
sua aposentadoria antes de a denúncia ser oferecida pelo Ministério
Público, para assim não prejudicar a sua vida profissional. Se isso for
verdade... A Juíza determinou 10 dias, até o dia 19, para o Delegado
terminar o inquérito policial. Será o dia em que a comissão estará na
cidade. Solicitamos que o Delegado termine esse inquérito até o dia
19 e que a denúncia seja feita rapidamente, para não permitir a
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impunidade ao policial civil. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
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 15
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana,
componentes da Mesa; Deputado Getúlio Neiva, Deputado Durval
Ângelo, deixo aqui a solidariedade de toda a Bancada do PT, pela
tragédia e pela denúncia da tortura e da agressão que levou à morte
Agamenon Pereira, em Araguari.

Deixamos aqui também o registro de que essa atrocidade não pode
ficar impune. Acho que todos os envolvidos devem ser
responsabilizados e punidos por esse absurdo que ainda acontece em
muitos lugares deste país e que em Minas Gerais tem acontecido
sistematicamente. Diante de toda a população de Minas Gerais, da TV
Assembléia e de todos os que nos acompanham, quero registrar o
trabalho importante da Comissão de Direitos Humanos em todos os
casos, especialmente nessa situação de tortura, que já deveria ter
sido banida das práticas do Estado brasileiro e das instituições
públicas de Minas Gerais.

Quero falar também de outros dois assuntos. Participei esta semana
de eventos que foram muito importantes para a região do Vale do Rio
Doce, para a região do Vale do Aço e de toda Minas Gerais. Tive
oportunidade de compartilhar com Governador Valadares de uma
celebração muito significativa, bonita e emocionante, que foi a
celebração de um ano de falecimento do nosso ex-Prefeito João
Domingos Fassarela, nosso saudoso amigo e companheiro.
Conhecemo-nos há mais de 30 anos, na luta contra a ditadura militar,
pela causa da educação, dos estudantes, dos direitos humanos,
enfim, nas lutas, nas causas e nos ideais de justiça social.

Nosso querido companheiro, amigo, camarada e irmão João
Domingos Fassarela iniciou sua vida política ainda no final dos anos
70. Nos anos 80 foi Vereador por três mandatos em Governador
Valadares, Deputado Federal por um mandato e meio e Prefeito de
Governador Valadares por um mandato. Dedicou uma parte da sua
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vida, dois anos, no governo Lula, ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome com o Ministro Patrus Ananias. Os atributos
desse amigo e companheiro do PT são atributos de uma vida de
honestidade, humildade, firmeza, ternura, dedicados à família, aos
amigos, aos companheiros de luta e de ideais, ao PT, mas
especialmente uma vida pública destinada, com muita dedicação,
desprendimento e idealismo, à causa pública dos mais pobres de
Minas Gerais, do Vale do Rio Doce, especialmente Governador
Valadares. Deixou sinais de vida muito importantes por onde passou.
Deixou sinais de vida no relacionamento com sua família, com seus
filhos e nas amizades que construiu ao longo de sua vida. Desde que
veio de sua terra natal, o Espírito Santo, deixou sinais de vida. Sinais
de vida nos companheiros que trilharam juntos os ideais de
construção do nosso partido.

Ele iniciou a sua vida pública como Vereador - na época, no MDB,
depois no PMDB - na Câmara de Vereadores de Governador
Valadares, onde construiu, com sua visão ampla, de superação e de
divergências, muitas unidades em torno do bem comum, da cidade e
das causas que defendia com muito empenho e muita determinação.

Em nome de Governador Valadares e de toda essa construção
coletiva do Vale do Rio Doce e de Minas Gerais, digo que ele tão bem
serviu ao Brasil e fez da luta e do combate à fome para a erradicação
da pobreza uma causa dedicada à vida, à igualdade e à justiça social.
Faço hoje nesta tribuna essa celebração de um ano, mostrando a
nossa saudade, que nos fez lembrar todos esses atributos e essas
qualidades de pessoa humana que ajudou a humanizar muitas
pessoas. Principalmente no exercício da gestão à frente da Prefeitura
de Governador Valadares, implementou políticas públicas de
participação popular e de democracia na metodologia do Orçamento
Participativo, políticas públicas que fizeram avançar a educação,
política de habitação popular, políticas relacionadas ao lazer, ao
esporte e à cultura, políticas a serviço da população e discutidas com
ela. Um governo popular a serviço dos mais pobres.

Além disso, governou da periferia para o Centro, ouvindo a
população com democracia, participação e respeito; elaborou projetos
que, ao longo de muitos anos e ainda na atual administração,
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beneficiaram e trouxeram recursos que cuidassem da urbanização e
da infra-estrutura de tantos bairros de Governador Valadares. E ainda,
erradicou o buracão do Bairro Santo Antônio, implementou políticas de
infra-estrutura no Altinópolis, no Morro do Querosene, nas regiões da
Vila do Ibituruna e em tantos bairros, como Ipê, Atalaia, Trevo, Santa
Paula, Turmalina, e contribuiu decisivamente para que Governador
Valadares trilhasse um processo de desenvolvimento na região. Além
disso, no início da administração popular, elaborou um diagnóstico em
relação a 14 bairros da cidade que deveriam receber recursos e
benefícios das políticas públicas do governo de Minas e do governo
do Presidente Lula. Grande parte desse diagnóstico foi transformado
em projetos, que foram levados a Brasília nos diversos Ministérios,
como das Cidades, da Integração Nacional, do Desenvolvimento
Social e do Desenvolvimento Agrário, a fim de que fossem
transformados e captados os recursos para beneficiar Governador
Valadares. Quando era Deputado Federal, muitos recursos foram
transformados em políticas públicas no Vale do Rio Doce, em Minas
Gerais.

Portanto, gostaria de registrar que grande parte desses recursos e
desse diagnóstico tramitaram em Brasília em projetos; aliás, grande
parte deles do governo do ex-Prefeito Fassarella e outros da atual
administração. Governador Valadares recebe hoje a terceira soma de
recursos no Estado - maior número de projetos de recursos que uma
cidade pode receber do Presidente Lula - de R$135.000.000,00, que
beneficiarão grande parte da infra-estrutura e urbanizarão bairros
historicamente abandonados. Saúdo aqui um ano da ausência, mas
da sempre presença, dos sinais de vida que o nosso querido e
saudoso amigo deixou por sua vida pública. Fazemos menção a seu
desprendimento e integridade, pois foi uma pessoa que não acumulou
nada do ponto de vista pessoal e se dedicou profundamente à vida
pública. Não houve nenhum desvio de recurso público na sua
administração, exatamente por seu compromisso com a probidade
administrativa e, felizmente, por seu compromisso com os mais
pobres. Fez diferente do que acontece hoje em Governador
Valadares, em que há desvios de recursos públicos, aumento abusivo
de tarifas públicas, especialmente de água, de lixo e de esgoto.
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Homenageio toda a sua família, todos os seus amigos e Governador
Valadares pelo Prefeito que tivemos. Esse querido companheiro nos
deixou há um ano, mas deixa a saudade, os sinais de vida de uma
administração limpa, de políticas públicas destinadas aos mais
pobres, os sinais da sua integridade e honestidade, que servem de
exemplo para todos nós, que nos inspiramos na sua vida pública. Fica
para nós o seu exemplo. Ele foi alguém que dignificou a política
dando-lhe a sua real dimensão, que é, efetivamente, servir à causa
dos que mais precisam e dos mais necessitados. Dignificou também a
política quando conseguiu transcender diálogos, apesar de todas as
diferenças; tornou Valadares suprapartidária, trouxe o diálogo para
todo o conjunto da sociedade, envolvendo empresários e partidos
políticos para que promovessem o desenvolvimento de Governador
Valadares. Assim, deixou-nos esse belo exemplo de vida pública,
pessoal e familiar.

Então, a você, João Domingos Fassarela, deixamos, mais uma vez,
a homenagem desta Casa Legislativa, pelo tempo também que
passou na Câmara dos Deputados, e o nosso agradecimento por sua
vida, por sua dedicação e pela causa com que serviu a todos com
tanta dignidade. Fica, então, o nosso abraço, o nosso carinho aos
amigos, aos familiares e à cidade de Governador Valadares, onde
conviveu, onde criou tantas referências positivas e deixou o belo
exemplo de vida, de dignidade e de luta. Deixou-nos o exemplo de
lutar, de lutar sempre, lutar junto e a serviço de todos.

Para finalizar, Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, faço o registro
de uma reunião importante de que participamos e que já foi e é luta de
Deputados Federais como Leonardo Monteiro e outros da região do
Vale do Rio Doce. Refiro-me à duplicação da BR-381. Tivemos em
Governador Valadares a última audiência pública para discutir o
licenciamento ambiental, os impactos ambientais da referida obra.
Essa audiência pública foi convocada inicialmente pela Feam, pelos
órgãos ambientais estaduais e federais, como o Ibama, com o objetivo
de ouvir a comunidade sobre o EIA-Rima, a fim de liberar o projeto de
construção da BR-381. Na discussão, a comunidade de Valadares e
região conheceu ontem o pré-projeto da BR e a importância de
preservar a vida, garantir a sobrevivência e a segurança de tantas
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pessoas que transitam de Belo Horizonte a Governador Valadares.
Além disso, debateu o desenvolvimento integrado que trará a referida
BR. Ela integrará o pólo siderúrgico e Governador Valadares ao
corredor que levará produtos e escoará as potencialidades do Vale do
Rio Doce e de Valadares até o Mercosul, passando pela Fernão Dias
e São Paulo. Discutimos também a geração de emprego e renda que
poderão vir por meio de empresas fornecedoras dessa região que
poderão ali se instalar para desenvolver Governador Valadares e todo
o Leste de Minas.

Para finalizar, deixamos lá nosso pleito de que a duplicação da BR-
381, que trará tantos benefícios para o Vale do Rio Doce e para o
Leste de Minas, chegue efetivamente a Governador Valadares; que
não vá apenas até a cidade de Belo Oriente, porque, além de
preservar a vida e a segurança, fundamentais em todo esse trecho,
também Valadares precisa ser integrada num processo de
desenvolvimento.

Nossa cidade aguarda isso. O pleito já foi levado ao Ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento, por intermédio do Deputado Federal
Leonardo Monteiro. Toda a comunidade de Valadares já está unida
para que a cidade receba mais recursos, que não significarão muito
mais que 10% do valor da obra. Refiro-me a recursos hoje garantidos,
pela primeira vez na história, pelo Presidente Lula, por intermédio do
Plano de Aceleração do Crescimento.

Reivindicamos desta tribuna, e o fazemos em nome de Governador
Valadares e de todo o Leste, que a duplicação chegue a Governador
Valadares para integrar essa cidade em um processo de crescimento,
de desenvolvimento e de integração das políticas de geração de
emprego e renda que a nossa cidade merece. Nosso Município está
lutando para que novos investimentos cheguem a Valadares por meio
do governo de Minas.

Esperamos que, junto a todos os recursos que chegam a Valadares
por meio do Presidente Lula, do Cefet, dos projetos de infra-estrutura
e do DNIT, possa haver mais um recurso federal, indispensável a essa
duplicação, que irá de Belo Horizonte à cidade de Governador
Valadares, para o benefício de todos e para o desenvolvimento
regional desse Município. Obrigado.
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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 - Cumprimento o Sr. Presidente,
Deputado Doutor Viana. Cara Deputada Elisa Costa, após seu
pronunciamento, gostaria também de prestar minha homenagem à
família do Fassarella, grande companheiro que conhecemos ainda na
Secretaria de Planejamento, com o Prefeito Ronaldo Perim. Ele foi um
dos mais autênticos representantes da luta democrática no País, pelo
PMDB. Cumprimento-a pela lembrança daquela figura simpática e
agradável que era o Fassarella, que, no início do meu mandato, em
2001, esteve comigo inaugurando a feira de pedras preciosas,
mostrando que as barreiras partidárias não prevalecem sobre os
interesses públicos. Muito obrigado, Deputada Elisa Costa, pela
lembrança.

Sr. Presidente, fiz um pronunciamento, no início desta semana,
quando ressaltei algumas obras carreadas para Teófilo Otôni e para
região Nordeste mineira. Gostaria apenas de fazer uma síntese dos
benefícios já carreados, nesses nove meses de mandato, em que
procuramos, junto ao governo do Estado, levar para nossa cidade e
região aqueles recursos dos quais precisávamos. Todavia,
lamentavelmente, Sr. Presidente, depois de tanta luta para obtê-los,
depois de termos demonstrado até para o Presidente Lula, quando ele
aqui esteve, a vontade que tínhamos de ajudar nossa cidade e região;
depois de tudo o que o governo do Estado está fazendo, com
investimentos superiores a R$90.000.000,00 - diga-se de passagem, o
maior volume de investimento em qualquer cidade-pólo de Minas
Gerais feito pelo governo do Estado -, “outdoors” aparecem pela
cidade dizendo que a saúde está melhorando com recursos próprios
da Prefeitura, o que não é verdade. É preciso que se estabeleça a
verdade.

Queremos a parceria com a Prefeitura de nossa cidade. Há uma
parceria de mão única; estamos dando, dando, dando as coisas,
oferecendo, ajudando e trabalhando, sem obtermos nenhuma
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resposta da parte da nossa Prefeita. Em Teófilo Otôni, estamos agora
concluindo, em dezembro, um presídio com 298 vagas, ao custo de
R$11.000.000,00. A licitação está em andamento, e as obras devem
começar em janeiro. Os custos da obra da estação de tratamento de
esgoto serão da ordem de R$26.000.000,00.

Em janeiro, estaremos iniciando também a construção de uma
barragem para abastecimento de água da cidade e regularização do
Rio Todos os Santos, com recursos da ordem de R$15.000.000,00.
Há 15 dias, o Sr. Secretário da Saúde esteve lá, depois de uma visita
da Comissão de Saúde da Assembléia a Teófilo Otôni, que viu a
situação dramática do sistema de saúde dessa cidade. Então, após
uma denúncia e um apelo que fiz à Comissão da Saúde, fomos ao
Secretário de Saúde e ao Governador do Estado, que liberou
R$16.000.000,000 de investimentos para a macrorregião de Teófilo
Otôni.

No princípio do ano, concluímos reformas e ampliações em escolas
estaduais no Município de Teófilo Otôni da ordem de R$1.200.000,00.
E agora, mais uma leva de R$800.000,00 para reforma e ampliação,
totalizando R$70.000.000,00. Agora, conseguimos a liberação junto à
Secretaria de Direito Econômico de recursos de R$20.000.000,00
para a construção do Centro de Convenções de Teófilo Otôni,
perfazendo R$90.000.000,00.

Além disso, há o quarteirão industrial, que estamos trabalhando com
a CDI, e a creche que a Serva está levando. E há uma série de outros
pequenos investimentos que estamos levando. Há os financiamentos
do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural. Foram 48 projetos
aprovados. Sabemos que está chegando perto.

Sr. Presidente, o compromisso que fazemos é que no princípio do
ano prestaremos contas e mostraremos que mandamos para Teófilo
Otôni mais de R$100.000.000,00 de investimentos do governo do
Estado. Lamentavelmente, até agora não vimos um “outdoor” de
“Muito obrigado, Governador” ou “Muito obrigado, Deputado”.

Ainda ontem o novo Secretário de Indústria e Comércio, Dr. Edson
Soares, ex-Prefeito, me telefonou perguntando qual emenda havia
colocado no Orçamento para Teófilo Otôni. Ora, meu caro Secretário,
R$90.000.000,00 não é pouco dinheiro. V. Exa. está assumindo agora
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a Secretaria, então, primeiro, procure informar-se sobre o volume de
dinheiro que estamos trabalhando para carrear para Teófilo Otôni.

Tivemos a ajuda dos Deputados Ademir Camilo e Fabinho Ramalho,
mas o que V. Exa. não pode fazer é entrar nessa estreita via do não-
agradecimento ou do não-saber ou deixar de conhecer aquilo que tem
sido feito pela nossa cidade, que sei que V. Exa. gosta de lá tanto
quanto eu.

Sr. Presidente, na tarde de hoje o Deputado Gil Pereira fez aqui um
apelo dramático relativo à situação do Norte de Minas. É a mesma
situação do Nordeste mineiro, dos Vales do Mucuri e do Médio e
Baixo Jequitinhonha. Somos companheiros de sofrimento. Em uma
intervenção que fiz, até emocionada, eu dizia que daqui a cerca de 15
ou 20 anos aquela região de Minas acima do paralelo 18 só terá
condição de produzir cascavel e micróbio. Estou especificando bem,
porque nada resistirá. Nenhum tipo de vida resistirá. Nem plantações
nem animais nem pessoas conseguirão sobreviver acima do paralelo
18.

A situação é grave demais. São 174 dias sem chover. Não era assim
na década de 50, quando me mudei de Minas Novas para Teófilo
Otôni e viajamos três dias debaixo de floresta para chegar a Teófilo
Otôni. Dizimaram as florestas. Da década de 70 até meados da
década de 80, dizimaram todas as florestas de Teófilo Otôni em
direção a Nanuque e Carlos Chagas até o Sul da Bahia.

Ficamos muito alegres, e foi um dos motivos, aliás, que me levaram
a apoiar o Governador Aécio Neves em sua primeira candidatura ao
governo de Minas, porque no seu projeto de governo constava a
implantação de um pólo de silvicultura no Nordeste e no Norte de
Minas Gerais. Sei que, se não houver o retorno das matas ciliares, se
não houver o replantio de florestas, a condição climática continuará
cada dia pior.

Já disse, em vários pronunciamentos da Assembléia, que os
estudiosos podem verificar os mapas do tempo do império para saber
qual era o tamanho do Polígono das Secas e quantos Estados o
abrangiam. O Polígono das Secas era uma região que começava do
meio da Bahia para cima e que hoje abrange metade do Estado de
Minas Gerais, em razão da sistemática derrubada de árvores e
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também da sua queima.
Hoje, Sr. Presidente, estamos vendo o grave problema das

siderúrgicas, especialmente das pessoas que trabalham com ferro-
gusa. Não existe mais madeira para tirar. Aqui vai uma consideração
técnica. Apesar de existirem os plantios que foram feitos em Minas
Gerais, só se permite a retirada dessas árvores plantadas após sete
anos de vida. Uma providência que pode ser tomada pelo IEF é
reduzir para cinco anos essa retirada, para efeito de queima e
produção de carvão, impedindo, assim, que os restinhos, as sobras de
pequenas matas antigas da nossa região sejam dizimadas para serem
transformadas em carvão vegetal e encaminhadas para Sete Lagoas.

O problema é grave, muito mais grave do que as pessoas imaginam.
Estamos caminhando para a desertificação irreversível do Norte e do
Nordeste mineiro. É preciso que uma política de governo seja
construída não apenas com o trabalho que o Governador tem feito.
Não estou me queixando deste governo, uma vez que ele deu aos
Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e também ao Norte de Minas o
maior volume de investimento e de recursos de toda a nossa história.
Mas isso ainda não é o bastante, pois é preciso engajar nessa luta
toda a tecnocracia de governo. É preciso reestudar tudo o que foi feito
até agora, porque algumas coisas importantes ainda precisam ser
feitas. A primeira delas é o reflorestamento, o pólo de silvicultura. A
segunda é permitir que essa região passe a ser produtora, para que
ela não continue a depender da esmola de mais nenhum governo.

É preciso acabar com essa filosofia de que o Jequitinhonha, o
Mucuri e o Norte de Minas são regiões pobres, que vão continuar
pobres. Essa realidade pode ser transformada, porque a realidade não
é uma fatalidade, uma coisa cega, ela pode ser transformada, mudada
por nós, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida de um Estado ou
de uma região. É preciso, Sr. Presidente, que haja, por parte do
governo do Estado, especialmente da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico - que já foi lá por várias vezes para estudar a situação -,
um esquema de trabalho diferenciado, para que essa região não seja
vista apenas do ponto de vista administrativo mas também como uma
tarefa para um estadista.

O Governador do Estado tem tudo para fazer a redenção daquela
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região, apesar de já estar fazendo grande parte do trabalho
necessário. Perdoem-me, mas, assim como critico o Presidente Lula
nessa faceta da falta de ousadia, também critico o governo do Estado
pela falta de um projeto mais profundo para a região do Mucuri, do
Jequitinhonha e do Norte de Minas. Estamos sendo assistidos?
Estamos. Somos mal-agradecidos? Não. Ao contrário, eu, do PMDB,
pedi licença ao meu partido para que pudesse apoiar o candidato do
PSDB para o governo de Minas, desde o primeiro mandato dele. E o
meu partido deu-me essa licença, e aqui estou, desde o meu primeiro
dia, dando suporte ao governo do Estado, com a licença do meu
partido, que era contrário ao governo.

Sr. Presidente, existe uma diferença muito grande entre a minha
gratidão, o meu reconhecimento, e a minha visão do que ainda pode
ser feito, mas que não está sendo realizado. O Presidente Lula está
cometendo erros graves, e a população está adorando o Presidente
pelo seu linguajar, pelo contato direto, pelo Bolsa-Família e pela
dedicação aos mais pobres; e ela está certa. Sou contrário ao valor
tão pequenininho do Bolsa-Família. Se é para dar recursos para
manter a família, então que se dê logo um volume que possa manter a
família inteira e não uma “miserinha” de R$75,00, R$90,00, por mês;
que se dê logo um salário integral para essas famílias. Nós vamos ter
de começar a caminhar para isso. A sociedade vai ter de sustentar os
mais pobres. Se não caminharmos para que os mais ricos sustentem
os mais pobres, não vamos ter condições de salvar os mais ricos,
dado o clima de revolta que irá acontecer neste país, que nunca teve
uma guerra civil.

Se permitirmos que a pobreza continue aumentando, se não
protegermos os mais pobres de maneira mais decisiva e forte, não
apenas com a esmola, mas incluindo esse pessoal no mercado de
trabalho e no sistema educacional, criando a possibilidade de
crescerem por si mesmos, não conseguiremos salvar os poucos que
ainda são ricos no País. Vamos ter um clima de comoção e teremos
problemas.

Nossa região é o exemplo mais claro de toda essa problemática e
não quer continuar sendo tratada como esmoler. Não queremos mais
continuar pedindo esmola, seja ao Presidente da República, seja ao
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Governador do Estado. As pessoas enchem a boca para falar que
precisamos de políticas públicas, mas não é o que queremos, pois o
que precisamos é de ação verdadeira. Esse negócio de política
pública virou discurso. Na verdade, não estamos conseguindo
enxergar mais claramente os problemas. A região do Nordeste e Norte
de Minas Gerais é um grande problema para nosso Estado. Como o
Triângulo Mineiro, já tivemos nosso desejo de emancipação na
década de 70, ao propor a formação do Estado de Cabrália. Mas
aquela região nem sempre foi tão desgraçada assim. As coisas
ficaram ruins depois da década de 50, com a derrubada de todas as
matas e a falta de planejamento.

Lembro-me de que foi criada a Companhia de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha - Codevale -, que, ao longo do tempo, provou
que não podia nem valia. Estava na Constituição do Estado de Minas
Gerais que 5% de todo Orçamento do governo seriam aplicados no
Vale do Jequitinhonha, por meio da Codevale, mas isso nunca se
cumpriu. Nunca! Antes de o Governador Aécio Neves assumir o
governo, a parcela que cabia aos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri
no Orçamento do Estado era 1,7% do total aplicado no Estado.
Crescemos e estamos com 2,9%, mas não chegamos ainda aos 5%
que os constituintes estabeleceram.

Portanto, Sr. Presidente, é preciso que continuemos nossa tarefa,
mesmo que sejamos chamados de Dom Quixote, mesmo que
estejamos esgrimindo com moinhos de vento ou falando com as
moscas. Mas estamos defendendo a idéia de que aquela região é
muito rica. Enganam-se os que pensam que aquela região é pobre.
Estamos assentados sobre a maior província pegmatítica das
Américas; temos minérios de toda sorte para serem explorados; temos
terreno fértil. Nos relatórios da FAO e da ONU constam os
detalhamentos dos terrenos de nossa região, que não precisam
sequer de adubo para alguns tipos de fruticultura. Temos as
oportunidades, mas não são aproveitadas pelos governos. Criei o
Promovale, quando era Deputado Federal, e investimos um volume
grande de dinheiro, mas ainda foi pequeno em razão do grande
problema.

Sr. Presidente, meu apelo hoje é que pelo menos o pólo de
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silvicultura seja implantado. V. Exa., que é Presidente da Frente de
Silvicultura de Minas Gerais, tem acompanhado essa luta e sabe
muito bem que a única forma de eliminar os problemas climáticos do
Nordeste e Norte de Minas Gerais é reflorestar. Não apenas as matas
ciliares, mas partir para o plantio de florestas. Não estou falando sem
conhecimento de causa. Na década de 80, visitei a Alemanha para
verificar como faziam isso. Lá há o fazendeiro de florestas e o
silvicultor. Aqui não temos essas figuras. Temos grandes plantios
feitos por empresas, determinando o comportamento em relação às
suas próprias empresas, para cobrir o seu déficit e cumprir suas
obrigações. Mas não temos a especialização de fazendeiro de floresta
nem de silvicultor.

É preciso que a Frente Parlamentar de Silvicultura, comandada por
V. Exa., proponha ao governo do Estado não apenas esse arremedo
de orientação para que uma empresa plante mais árvores aqui ou ali,
mas para que se tenha um projeto. V. Exa. também é votado na
região, que conhece muito bem. Já o acompanhei em viagem por
Carlos Chagas, por dentro, em estradas de chão, até chegar a
Palmópolis, onde também tem votos. E V. Exa. sabe muito bem do
que estou falando; V. Exa., ao ir de Carlos Chagas para Palmópolis,
passou em Medeiros Neto, na Bahia - tivemos de ir à Bahia para
chegar lá. E na Bahia, como sabe V. Exa., temos reservas de madeira
de lei, de quando a lei ambiental era respeitada neste país e a Brasil-
Holanda construía lá as suas florestas.

Sr. Presidente, o apelo é dramático. Estamos há 174 dias sem
chuva; há 174 dias, repito, sem chuva. Só no Médio e no Baixo
Jequitinhonha e Mucuri, mais de 5 mil reses já foram perdidas.
Fazendeiros estão andando até 400km para buscar cana nas usinas
de álcool para alimentar suas reses. Estão paralisando a produção de
álcool para não deixar morrerem as suas reses. O apelo, Presidente,
feito por Gil Pereira, expedido ao Norte do nosso Estado, é o mesmo
que faço também pelo Nordeste de Minas: é preciso que alguma coisa
seja feita de forma mais profunda. Temos de convocar o nosso
Governador para que mostre de forma clara, para o Norte e o
Nordeste de Minas, o estadista que é. Implante, Sr. Governador, o
projeto de governo de seu primeiro mandato: o pólo de silvicultura do
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Nordeste mineiro.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
terça-feira, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária também de terça-feira, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta
edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 50ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução dos Hinos
da Itália e Nacional - Palavras do Deputado Agostinho Patrús Filho -
Entrega de título - Apresentação musical - Palavras do Sr. Valentino
Rizzioli - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Ademir Lucas - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Wander Borges.
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 Ademir Lucas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Eduardo Lery Vieira, Presidente do Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais - Indi -, representando o Governo do
Estado de Minas Gerais; Valentino Rizzioli, Presidente da Case New
Holland - CNH - Latin America e Vice-Presidente do Grupo Fiat; ex-
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Deputado Agostinho Patrús, Presidente desta Casa no período de
1995-1996; Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Luiz Augusto de Barros, Vice-
Presidente da Fiemg e Presidente do Conselho de Assuntos
Legislativos; Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da
Associação Comercial de Minas Gerais; Bryan Bolasco, Cônsul da
Itália; Lycio Cadar, Presidente do Corpo Consular e Cônsul da
República Árabe da Síria; e Deputado Agostinho Patrús Filho.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Cel. Evandro

Bartholomei Vidal, representando o Comandante da 4ª Região Militar
e 4ª Divisão de Exército, General de Divisão João Roberto de Oliveira;
Henrique Bertolino Mendes dos Santos, empresário; Silvano
Valentino, ex-Presidente da Fiat do Brasil; Franco Urani, também ex-
Presidente da Fiat do Brasil; Getúlio Gontijo de Amorim, assessor
parlamentar do IEF, representando o Sr. Humberto Candeias
Cavalcanti, Diretor-Geral da entidade; Lúcio Valadares Portella,
Diretor da Rede TV; Salésio José Loch, Prefeito de Paraopeba; Anísio
Ciscotto Filho, Presidente da Associação Cultural Ítalo-Brasileira -
Acibra -; César Masci, representando o Sr. José Eustáquio Natal,
Presidente da Ademg; Oswaldo Borges da Costa Filho, Presidente da
Codemig; Maurício Roscoe, Presidente da União Brasileira para a
Qualidade - UBQ; das Irmãs Sacramentinas de Bergamo; e dos
Exmos. Srs. Djalma Carvalho, Diretor de Relações Institucionais da
PUC-Minas; Eduardo Bernis, Vice-Presidente do Indi; Romeu Scarioli,
empresário e ex-Presidente do BDMG; e Giacomo Regaldo,
Presidente da Teksid e da Câmara Italiana.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Valentino

Rizzioli, Presidente da Case New Holland - CNH - Latin America e
Vice-Presidente do Grupo Fiat, do título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais, concedido pelo Sr. Governador do Estado,
por meio do decreto publicado em 8/11/2006, a requerimento do ex-
Presidente desta Casa, ex-Deputado Agostinho Patrús.

Execução dos Hinos da Itália e Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os Hinos da Itália e
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Nacional.
- Procede-se à execução dos hinos.

Palavras do Deputado Agostinho Patrús Filho
Exmo. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais; Exmo. Sr. Eduardo Lery Vieira,
Presidente do Indi, representando o Governador Aécio Neves nesta
solenidade; Exmo. Sr. Valentino Rizzioli, Presidente da Case New
Holland Latin America e Vice-Presidente do Grupo Fiat; Exmo. Sr.
Agostinho Patrus, ex-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, meu pai e meu maior exemplo; Exmo. Sr. Gilman
Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Sr. Luiz Augusto de Barros, Vice-Presidente da Fiemg
e Presidente do Conselho de Assuntos Legislativos, representando a
entidade; Sr. Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da
Associação Comercial de Minas Gerais; Sr. Bryan Bolasco, Cônsul da
Itália; Sr. Lycio Cadar, Presidente do Corpo Consular e Cônsul da
República Árabe da Síria; Sr. Alysson Paullinelli, ex-Ministro; Sr.
Oswaldo Borges da Costa Filho, Presidente da Codemig; Sr. Wilson
Nélio Brummer, ex-Secretário; Sr. Silvano Valentino, ex-Presidente da
Fiat do Brasil, em cuja pessoa cumprimento os ex-funcionários da Fiat
presentes; Sr. José Resende, ex-Secretário de Segurança; meus dois
professores, Deputados Ademir Lucas e Antônio Júlio, ex-Presidente
desta Casa; Sr. José Eduardo Lima Pereira, por cujo intermédio
cumprimento os funcionários da Fiat presentes.

Valentino Rizzioli nasceu na bela cidade de Calto, situada no Norte
da Itália, próximo a Rovigo, região do Veneto, comunidade de poucos
habitantes, não excedendo 500 famílias, que vivem do trabalho rural e
urbano, que repartem projetos e problemas comunitários e sua
devoção a San Rocco. Imagino que Valentino Rizzioli, quando jovem
estudante, viu nos mapas geográficos, na distante América do Sul,
aquele País chamado "Brasile" e não poderia então imaginar que um
dia chegaria àquela terra, um País muito jovem, com quase tudo a ser
feito, e traria sua contribuição de engenheiro aeronáutico formado pela
Academia da Força Aérea Italiana, com vários cursos em
administração financeira e de empresas. Era o ano de 1969, quando
Valentino e sua esposa Silvana chegaram a Minas Gerais e tornaram-
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se pioneiros nessa migração de técnicos da Itália. O objetivo, na
época, era a implantação da Fiat Tratores e Máquinas Rodoviárias.

Esse foi o empreendimento pioneiro do Grupo Fiat em Minas Gerais.
Estavam formadas as condições para a implantação, após
negociações com o governo de Minas, da Fiat Automóveis, sendo
Governador do Estado de Minas Gerais, Rondon Pacheco.

Em 1975, a empresa envia Rizzioli aos Estados Unidos, onde
permanece por cinco anos exercendo vários cargos de gerência,
chegando a Gerente de Vendas Internacional da Fiat Allis North
America, em Chicago.

Retornando ao Brasil, Valentino Rizzioli atua com vigor, tanto na
área da montadora de automóveis quanto nas máquinas e tratores.
Aquisições de empresas similares como Allis Chalmers, Ford New
Holland e Case Corporation constituíram a Case New Holland, líder na
América Latina na produção de máquinas agrícolas e de construção.
Em 1999, a Case New Holland lança seu braço financeiro, o Banco
CNH, para financiar os clientes de suas máquinas. Em menos de três
anos, torna-se o principal repassador de recursos do Finame no
Brasil. Rizzioli é o Presidente do Banco desde a sua fundação. Como
Presidente da Case New Holland para a América Latina Valentino
Rizzioli tem procurado, além de vender máquinas agrícolas e para
construções, mostrar que este maquinário leva melhoria em trabalho,
produção, custos, mesmo em condições de vida no meio rural. Alguns
Municípios, especialmente do Vale do Jequitinhonha, verificaram que
a construção de açudes e de barragens para represar água de chuva
é medida facilitadora do trabalho e da permanência dos que ali vivem.
É apenas uma faceta do problema brasileiro do êxodo da população
dos pequenos Municípios para os grandes centros. Porém, em
algumas regiões, a falta de água pode ser causa preponderante. Por
sua importante atuação empresarial, Valentino Rizzioli foi agraciado
com o título de Oficial da Republica da Itália, mais importante
condecoração italiana destinada ao setor. Vice-Presidente Executivo
do Grupo Fiat, é também o primeiro Vice-Presidente da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos -
Anfavea - na gestão 2007/2010. Vale lembrar que Rizzioli é um feliz e
bem-sucedido produtor rural em sua Fazenda Pantanal, no Município
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de Paraopeba, distante cerca de 100km de Belo Horizonte. Seriam
reminiscências da infância quando ajudava o pai na lida com o gado e
com a lavoura na distante fazenda da família em Calto? Como
produtor rural mostra, na prática do manejo do campo, que a
mecanização e técnicas agropecuárias levam a resultados favoráveis.
Acredita que o setor agropecuário mineiro e brasileiro, quando estiver
tecnicamente ajustado, terá uma liderança mundial.

Mas, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que concede a
Valentino Rizzioli o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais, não
o faz apenas pelo seu trabalho técnico, que traz contribuições a nossa
indústria em Minas e no Brasil. Esta homenagem do povo mineiro
baseia-se, e muito, em suas qualidades pessoais de simpatia,
educação e integração a nossa gente. Rizzioli, sua esposa Silvana e
seus filhos Cláudio e Fábio devem ter encontrado em nossas terras
montanhosas, em nossa maneira de viver a vida, fatores de
identificação que os tornaram mineiros. Dessa forma, é bom ressaltar
que sua esposa, a administradora de empresas Silvana Arrivabeni
Rizzioli, com importante atuação à frente da Fundação Educacional
Torino e do Instituto de Competência Empresarial da Fiat, foi
merecidamente agraciada com o título de Cidadã Honorária de Belo
Horizonte, concedido pela Câmara Municipal em 2005. Cada pessoa
traz o resumo do mundo em sua vida, com manhã, tarde e noite, com
ventos, chuvas, frio e calor. Diferentemente, cada pessoa pode, em
muitas destas circunstâncias, enfrentar e modificar, o que o mundo lhe
reservou. A vida, este instante breve, deve ser preenchida com o
melhor de cada um. E você, Rizzioli, tem a alegria de ter conquistado
o afeto de seus familiares, companheiros de trabalho e amigos.
Valentino Rizzioli, de marcadas qualidades latinas, de marcadas
qualidades da tradição italiana, encontrou semelhanças, suplantou
diferenças, agregou novos hábitos e, hoje, é um cidadão de Minas
Gerais, um cidadão do Brasil. E faz por merecer esta homenagem do
povo mineiro. Assim, afirmamos com as palavras de Aristóteles: "A
grandeza não consiste em receber honras, mas, sim, em merecê-las".
Muito obrigado.

Entrega de Título
O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembléia Legislativa
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de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do
título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr.
Valentino Rizzioli, passando-lhe às mãos o diploma. O título traz os
seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais.
O Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto
publicado no dia 8/11/2006 e a requerimento da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr. Valentino
Rizzioli o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, por
sua relevante contribuição para o engrandecimento da terra mineira.
Belo Horizonte, 12/11/2007. Aécio Neves, Governador do Estado de
Minas Gerais; Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o ex-Presidente desta
Casa, Agostinho Patrús, e o Deputado Agostinho Patrús Filho que me
acompanhem nesta justa homenagem.

- Procede-se à entrega do título.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação
musical em homenagem ao Sr. Valentino Rizzioli, a ser executada
pelo violinista Alieksey Vianna e pelo saxofonista Cléber Alves. A
música é “Para Lennon e McCartney”, de Milton Nascimento.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Valentino Rizzioli

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Eduardo Lery Vieira,
Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais
- Indi -, representando o governo do Estado de Minas Gerais; Exmo.
ex-Deputado Agostinho Patrús, Presidente desta Casa no período de
1995-1996; Exmo. Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Sr. Luiz Augusto de Barros,
Vice-Presidente da Fiemg e Presidente do Conselho de Assuntos
Legislativos; Sr. Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da
Associação Comercial de Minas Gerais; Exmo. Sr. Bryan Bolasco,
Cônsul da Itália; Exmo. Sr. Lycio Cadar, Presidente do Corpo
Consular e Cônsul da República Árabe da Síria; Exmo. Deputado
Estadual Agostinho Patrús Filho; minhas senhoras e meus senhores,
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boa noite!
Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Posso encher o peito

e dizer com orgulho: sou um autêntico cidadão mineiro. A minha
história com Minas Gerais já vem de longa data. Esse caminho iniciou-
se em 1969, quando o então Diretor da Fiat do Brasil, Dr. Franco
Urani - que me dá a honra de sua presença na platéia - foi a Turim, na
Itália, com o objetivo de recrutar um jovem engenheiro para fazer a
montagem, em Belo Horizonte, de tratores adquiridos pelo governo de
Minas Gerais. A escolha se caiu sobre mim que, em julho daquele
ano, já estava de malas prontas para o Brasil. Primeiro, cheguei em
São Paulo, onde, na época, ficava a sede da Fiat no Brasil, e, depois,
em novembro, com a chegada da minha esposa Silvana, viemos para
Belo Horizonte. Gostei de Minas Gerais desde o primeiro dia em que
aqui coloquei os meus pés. Já faz tempo, mas lembro-me bem
daquele dia. Lembro-me da primeira vez que vi esse céu azul
iluminado pela luz intensa e viva de um sol brilhante, com nuvens
brancas e horizontes amplos.

Um céu que eu não conheci em nenhum outro lugar do mundo.
Os primeiros contatos com Minas Gerais foram, para mim,

deslumbrantes, porque a cada dia havia novas descobertas a fazer.
Fiquei extasiado com tamanha vastidão de terras coloridas, como se
fossem uma aquarela. A aquarela que eu imaginava que era o Brasil.

Como primeiro executivo da empresa, chegando direto da Itália para
Belo Horizonte, o meu orgulho era comunicar que a Fiat iria fazer uma
fábrica em Minas Gerais. Para minha surpresa, o comentário que
ouvia era: “Que bom, vamos ter uma fábrica de fósforos Fiat Lux aqui,
em Belo Horizonte”. Foi a partir daquele momento que, se os mineiros
começaram a conhecer e a entender mais o Grupo Fiat, nossa
importância econômica e social na Itália e na Europa, eu também tive
a sorte de descobrir, a cada dia, as novas sensações que Minas
Gerais e o seu povo me ofereciam: a mineridade e o povo mineiro,
discreto, no início, mas sempre pronto a transmitir grandes
sentimentos para os recém-chegados.

Que maravilhoso. Gente querida, de grandes tradições, preparada,
gentil e de bom coração que aqui encontrei. Gente que hoje vejo aqui,
nesta platéia, e que me dá a honra de estar presente nesta singela
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homenagem que os Deputados de Minas Gerais estão prestando-me
em nome dos mineiros, que lhes outorgaram seus mandatos
democráticos. Aqui, em Minas, aconteceram as minhas melhores
realizações pessoais e profissionais. Foi aqui, em Minas, que
nasceram os meus dois filhos, Cláudio e Fábio. Hoje, eu também sou
filho de Minas. Foi aqui, em Minas, que se estabeleceu um perfeito
equilíbrio entre as antigas tradições e a nova era industrial. A fábrica
de tratores foi o primeiro investimento industrial da Fiat em Minas
Gerais, e com ela foi possível o desenvolvimento de todos os outros
investimentos do Grupo Fiat no Estado. Foi a partir desse momento
que se iniciou também o processo de integração entre a cultura
mineira e a cultura italiana e industrial, representada pelas empresas
que estavam instalando-se no Estado.

Em 1975, deixamos o Brasil para morar, por cinco anos, em
Chicago, nos Estados Unidos, onde a empresa tinha importantes
fábricas de máquinas para construção da marca Fiat Allis. Foi nessa
época que eu compreendi o significado da palavra portuguesa
“saudade”. Em 1981, eu e minha família voltamos ao Brasil. Primeiro a
São Paulo e, depois, finalmente às Minas Gerais. Os nossos filhos
cresceram e se casaram também com mulheres mineiras. Hoje
Silvana e Valentino são avós de Luca, Marina, Lara e Giulia. As
famílias cresceram, a dos Rizzioli e a da Fiat também. Do embrião
inicial, da fábrica de máquinas Fiat Allis, surgiram: a Fiat Automóveis,
a Iveco, a Case New Holland, a Teksid, a Fiat Power Train, e a
Magneti Marelli, entre outras, até formar um conglomerado de 15
empresas do Grupo, com mais de 31 mil funcionários no Brasil, além
do vasto parque de fornecedores que aqui se instalaram.

Esse é o grupo Fiat: mineiro por própria escolha, mineiro por adoção
dos mineiros.

Como o nosso Governador Aécio Neves gosta de lembrar, “temos
uma Minas Gerais antes e outra depois da chegada da Fiat”.

Hoje o complexo industrial automotivo do Grupo Fiat é o maior do
Brasil e da América Latina. O sucesso, sem dúvida, deve-se a três
fatores fundamentais: a Fiat ter trazido a tecnologia automotiva; as
autoridades mineiras, com a visão que lhes é própria, criaram o
ambiente ideal e colaboraram para que as nossas empresas
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pudessem desenvolver-se; e o povo mineiro, com a própria
preparação, inteligência e sensibilidade, conseguiu adaptar-se
rapidamente às novas exigências de uma vida industrial moderna.
Sem dúvida, esses três fatores fizeram com que o Grupo Fiat não
tivesse pares entre os próprios concorrentes.

Caro amigo Agostinho Patrús, caro padrinho, tenho orgulho do título
que me foi concedido. Se é verdade que o meu passado me liga à
terra dos meus antepassados, à minha amada Itália, é também
verdade que o meu presente e o meu futuro estão aqui, nas terras das
Minas Gerais; terra de grandes nomes e de grande história que
aprendi a amar: Aleijadinho, Carlos Drummond de Andrade,
Guimarães Rosa, Fernando Sabino, Juscelino Kubitschek, Tancredo
Neves, entre outros nomes referenciais.

De agora em diante, tenho certeza de que nos meus descendentes
sempre haverá um coração mineiro e o orgulho dessa herança, pois
se é verdade que sou mineiro por adoção, meus filhos e netos já
pertencem às montanhas, às Gerais, ao povo de Minas e às tradições.

Senhores, quantas belas lembranças desses mais de 30 anos
vividos aqui com vocês. Lembranças que fazem o coração bater mais
forte. Porém, gostaria de aproveitar este momento, nesta solenidade,
para deixar registrada uma mensagem que vem do fundo do meu
coração: que o Estado de Minas Gerais possa continuar crescendo,
com harmonia, no caminho do desenvolvimento econômico e social do
seu povo; que os nossos jovens tenham um futuro sempre mais
promissor, com menos violência e mais amor; e que todos possam
viver numa sociedade mais equilibrada, com valores fortes, justos e
sinceros, que são os valores de Minas.

Obrigado, Minas Gerais; obrigado, Deputados, que me outorgaram
esse título; obrigado, Presidente. Em especial, muito obrigado à minha
família, que muitas vezes foi privada da minha presença por conta da
minha dedicação ao trabalho. Obrigado à minha esposa Silvana e aos
meus filhos, pelo apoio e pela constante dedicação. Preciso também
agradecer o apoio de todos os meus amigos e colegas do Grupo Fiat,
que tanto cresceu nestes 30 anos. Sem vocês, nada disso seria
possível. Obrigado, sem distinção, a todos que fizeram essa
caminhada comigo desde que aqui cheguei, em 1969. Tenham
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certeza de que todos vocês contribuíram muito para as minhas
realizações. Hoje estou pleno de felicidade, porque sou um cidadão
mineiro. De coração, já era; agora, sou mineiro de fato. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
A outorga da cidadania honorária de Minas Gerais ao engenheiro

Valentino Rizzioli é uma homenagem a quem, há quase 40 anos, veio
para o Brasil, logo no início das atividades da Fiat, com tratores e
máquinas rodoviárias no País. O engenheiro Rizzioli aqui chegou
ainda antes da implantação da planta automotiva da Fiat em Betim,
fato que desencadeou uma verdadeira transformação econômica e
social em nosso Estado.

Natural da Província de Rovigo, no Vêneto, uma das mais belas
regiões da Itália, onde a natureza e a história se encontram na feliz
combinação entre a paisagem e a arquitetura, veio ao mundo na
pequena comuna de Calto. Nessa província de herança etrusca e
romana e cuja formação atravessa a Idade Média e o sacro Império
Romano, Calto, às margens do lendário Rio Pó, tem, em sua história,
um período de dominação austríaca, contra a qual se rebelou um de
seus filhos mais famosos, Costantino Munari. Comunidade rural e com
uma interessante indústria artesanal, orgulha-se do Palácio Riminaldi
e da Igreja de São Rocco, duas jóias arquitetônicas. Nessa
comunidade em que os ciganos foram presença importante, a Feira de
São Rocco, o padroeiro, continua reunindo anualmente os seus
habitantes.

Todas essas histórias foram deixadas para trás, mas, certamente,
permaneciam na memória de nosso homenageado quando chegou ao
Brasil e, especialmente, a Minas Gerais, em companhia da jovem
Silvana, originária de Turim e com quem acabara de se casar.

Assim, o casal Rizzioli se tornou pioneiro desta saga que é a
implantação da Fiat em Minas Gerais. O Engenheiro, hoje, é Vice-
Presidente do Grupo, ao mesmo tempo em que dirige na América
Latina a CNH, responsável pelo segmento de tratores e máquinas
agrícolas.

Belo Horizonte foi o destino inicial do casal, logo surpreendido pelo
nosso clima, nossa luz e nosso céu azul durante quase todo o ano. Na
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Rua da Bahia, próximo ao Minas Tênis Clube, fixaram sua primeira
residência, certamente o primeiro passo para que mergulhassem no
cotidiano e na cultura de Minas Gerais. Dessa base em nossa jovem
Capital, puderam conhecer, em nossas cidades históricas, a tradição
barroca presente nas igrejas, no casario e nos balcões encravados
nas colinas e nas serras, seguindo os trajetos dos rios e da
exploração do ouro. Enquanto isso, foram testemunhas da construção
e da expansão da Fiat. Vivendo entre São Paulo e Minas, o casal via
se estreitarem cada vez mais as relações entre a Itália e o Brasil.

Silvana foi chamada a dirigir, em nossa cidade, a Fundação Torino,
essa notável instituição bilíngüe de tanto sucesso entre nossa
juventude. Por certo as raízes bucólicas de Rovigo levaram o
executivo italiano a se tornar, em seu lazer, um fazendeiro em
Paraopeba, onde, entre árvores e animais, conheceu a força telúrica
do interior mineiro. Pai de filhos brasileiros, Claúdio e Fábio, Valentino
Rizzioli, há muito tempo, tem sido, de fato, um cidadão mineiro.
Responsável por laços tão profundos entre a Itália e o Brasil, tem-se
mostrado, sobretudo, um amigo generoso e verdadeiro.

Portanto, Minas Gerais tem todos os motivos para acolher como filho
honorário este autêntico cidadão mineiro, e esta Casa, que representa
todo o seu povo, o recebe esta noite com enorme carinho. 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 extraordinária de amanhã, dia 13, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição do dia 13/11/2007.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
30/10/2007
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Inácio Franco e Ademir Lucas (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,
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 da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: ofício do Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Sabará e do Instituto Construindo o Futuro-BH, por
meio da qual sugerem obra destinada à melhoria do trânsito na
Região Metropolitana de Belo Horizonte (4/10/2007). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.345, 1.346, 1.350 e 1.354/2007. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.341/2007. 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 Deiró Marra, em que solicita
seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática para, em audiência pública, debater
o transporte escolar rural do Município de Patrocínio e região; Gustavo
Valadares (2) em que solicita seja realizada reunião para, em
audiência pública, debater a duplicação da rodovia BR-265, desde o
trevo da Rodovia Fernão Dias (BR-381) até o Distrito Industrial do
Município de Lavras; seja encaminhado ofício ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado solicitando informações sobre a
construção da nova sede do Tribunal; Domingos Sávio em que solicita
seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da de
Administração Pública, na cidade de Igaratinga, para, em audiência
pública, debater e apresentar alternativas para viabilizar a elaboração



1239

dos projetos de engenharia e execução da obra de pavimentação da
MG-430, no trecho que liga a cidade de Igaratinga ao entroncamento
da MG-050; Juninho Araújo em que solicita seja realizada visita ao
Município de Timóteo, para participar da inauguração da Rádio
Tropical Vale FM, no dia 9/11/2007. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Paulo Guedes - Juninho Araújo.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/10/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes e Ademir Lucas (substituindo este
ao Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BSD),
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, 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 matéria constante na pauta e a apreciar proposições
da Comissão; logo após, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofícios nºs 1.071/2007, do Sr. Simão Cirineu Dias,
Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, publicado no
“Diário do Legislativo” de 25/10/2007; e 1.321/2007, do Sr. Gilman
Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais, publicado no “Diário do Legislativo”
de 30/10/2007. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.637/2007 (relator:
Deputado Chico Uejo). Submetido a discussão e votação, é aprovado
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.532/2007. Passa-
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se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Antônio Carlos Arantes, Padre João, Vanderlei Jangrossi, Getúlio
Neiva e Chico Uejo em que solicitam seja apresentada emenda dos
membros da Comissão ao Projeto de Lei nº 1.585/2007, do
Governador do Estado; Weliton Prado, Padre João, Antônio Carlos
Arantes e Ademir Lucas em que solicitam seja realizada audiência
pública da Comissão, em conjunto com as Comissões de Saúde, de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Assuntos Municipais e
Regionalização, para se debater o esquema de adulteração de leite
longa vida em Minas Gerais; Padre João em que solicita seja ouvida,
na reunião, a Sra. Miriam Ester Soares, Coordenadora da Comissão
de Produção Orgânica, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, em Minas Gerais; e do Deputado Elmiro Nascimento
em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão, em
conjunto com a Comissão de Administração Pública, para se
debaterem os efeitos das normas constantes no Projeto de Lei nº
1.585/2007, do Governador do Estado, 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, 6 de novembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Padre

João - Getúlio Neiva.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e Wander Borges, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Ana
Maria Resende. 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
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dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a aplicabilidade da Lei nº 14.086, de 2001, que
cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos e o Conselho
Estadual de Direitos Difusos - Fundif -, tendo por objetivo a
recuperação dos danos causados aos direitos difusos, entre eles o
meio ambiente, através das indenizações e multas impostas pelo
Judiciário aos responsáveis por aqueles, e comunica o recebimento
de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: do Sr. Waldir Silva Salvador de
Oliveira, Presidente da Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais - Amig (25/10/2007); e do Sr. João Gilberto Parenti
Couto, cidadão de Belo Horizonte (30/10/2007). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Raquel de Melo
Vieira, Diretora de Normas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, representando o
Secretário dessa Pasta, José Carlos Carvalho; e os Srs. Bruno
Passeli, Assessor da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento,
representando a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de
Minas Gerais, Renata Vilhena; e Marcos Paulo de Souza Miranda,
Coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio
Histórico, Cultural e Turístico, representando o Coordenador da
Promotoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos, Antônio Sérgio
de Paula, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente
do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -,
Paulo de Tarso Almeida Paiva, não comparece. A Presidência
concede a palavra à Deputada Ana Maria Resende, 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. 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 Antônio Carlos Arantes em
que solicita a realização de audiência pública conjuntamente com a
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para discutir o
Decreto nº 44.309, de 2007, que determina penalidades por infrações
de caráter ambiental; e Wander Borges, Almir Paraca, Fábio Avelar,
Inácio Franco e Ana Maria Resende, em que solicitam seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado de Minas Gerais, para
que tome as providências necessárias para a operacionalização do
Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, criado pela Lei nº
14.086, de 6/12/2001. São rejeitados os requerimentos do Deputado
Padre João em que solicita sejam feitos pedidos de agilização à Feam
e ao Copam, no processo de licenciamento ambiental, e ao DNIT na
autorização para a construção de estrada alternativa para o transporte
de minério na BR-040, no trecho que vai do Bairro Belvedere em Belo
Horizonte até o Município de Conselheiro Lafaiete. A Presidência
recebe os seguintes requerimentos, que serão apreciados
oportunamente: do Deputado Carlos Pimenta em que solicita a
realização de audiência pública no Município de Montes Claros para
discutir as questões referentes à mata seca, em especial o Projeto de
Lei nº 1.116/2007, da Deputada Ana Maria Resende; e do Deputado
Dinis Pinheiro em que solicita a realização de audiência pública com a
finalidade de discutir os danos ambientais provocados pelo tráfego
intenso de carretas de minério da empresa Mineral do Brasil e o
rebaixamento do lençol freático causado pela atividade minerária,
ambos no Município de Mário Campos, em especial a Comunidade de
Bom Jardim. 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, 7 de novembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Inácio Franco - Wander Borges -

Almir Paraca - Fábio Avelar.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007
Às 10h15min, 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
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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 e a deliberar sobre proposições da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 864/2007
(relator: Deputado Deiró Marra). 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 1.548/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça); 1.574/2007 (relator: Deputado Deiró Marra); 1.575/2007
(relator: Deputado Carlin Moura); 1.579/2007 (relatora: Deputada Ana
Maria Resende) e 1.617/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi),
que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.450/2007. 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 Carlin Moura (2), em que pede seja
solicitada a retirada de tramitação do Requerimento nº 1.130/2007 e
seja realizada reunião para, em audiência pública, debater o Projeto
de Lei nº 1.582/2007, do Governador do Estado; das Deputadas Ana
Maria Resende, pleiteando seja formulado apelo ao Conselho de
Curadores da Fundação Mineira de Educação e Cultura - Fumec - a
fim de que envie cópia do relatório da auditoria realizada nessa
instituição de ensino pela empresa Ernest Young; e Elisa Costa (2),
solicitando seja realizada reunião para, em audiência pública, debater
as condições de funcionamento da Unimontes, em especial no que se
refere a planos de carreira, salários, orçamento, plano de expansão e
autonomia universitária; e seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Cultura para debater, em audiência pública, a Lei
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Federal nº 10.639, de 9/1/2003, que inclui no currículo oficial da rede
estadual de ensino a temática História e Cultura Afro-Brasileiras.
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, 14 de novembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Gláucia

Brandão.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa e Antônio Júlio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Luiz André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e
Gestão de Pessoas, da Agência Nacional de Águas (23/10/2007);
Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (25/10/2007); Aécio Neves,
Governador do Estado, Luiz Antônio Souza da Eira, Secretário
Executivo do Ministério da Integração Nacional, Maria Ângela da Silva
Batista, Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças do Ministério
de Desenvolvimento Agrário (26/10/2007); e Alcides Soares de Souza,
Coordenador-Geral de Convênios da Fundação Nacional de Saúde
(30/10/2007). A seguir, comunica que está aberto até o dia 5/11/2007
o prazo para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs
1.615, 1.616 e 1.676/2007, e faz a leitura da justificativa da ausência
na reunião do Deputado Agostinho Patrús Filho. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 184 e 849/2007
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(Deputada Elisa Costa); 1.227, 1.480 e 1.602/2007 (Deputado
Agostinho Patrús Filho); 614 e 1.481/2007 (Deputado Lafayette de
Andrada); 438, 1.233, 1.598 e 1.645/2007 (Deputado Antônio Júlio);
18, 1.601 e 1.632/2007 (Deputado Jayro Lessa); 408, 1.124, 1.604 e
1.631/2007 no 1º turno (Deputado Sebastião Helvécio); 1.446/2007 no
2º turno (Deputado Lafayette de Andrada), 1.615/2007 (Deputado
Lafayette de Andrada); em turno único; 1.616/2007 (Deputado Zé
Maia) e 1.676/2007 (Deputado Sebastião Helvécio). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.598/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.601 e 1.632/2007
(relator: Deputado Jayro Lessa); e 1.604/2007 (relator: Deputado
Antônio Júlio, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Jayro Lessa, que conclui pela aprovação
do Projeto de Lei nº 30/2007 na forma do Substitutivo nº 2, no 1º
turno, o Presidente defere o pedido de vista da Deputada Elisa Costa.
O Projeto de Lei nº 730/2007 é retirado da pauta por determinação do
Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, dia 6/11/2007, às 16 horas, com edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Ruy Muniz - Doutor Rinaldo - Antônio Júlio -

Paulo Guedes.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Célio Moreira, 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
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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 a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.356; 1.357 e 1.360/2007. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
nº 1.473/2007. 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, 7 de novembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Cecília Ferramenta -

Fahim Sawan.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 1º/11/2007

Às 9h16min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Registra-se a presença do
Deputado Padre João. A Presidência informa que a reunião se destina
à realização de audiência pública para obter esclarecimentos sobre a
morte de Davidson Herculano da Silva, ocorrida em 23/9/2007, no
Bairro Eldorado, Município de Contagem e comunica o recebimento
da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Gleida Garcia Mendonça,
Vereadora à Câmara Municipal de Três Pontas, encaminhado cópia
da declaração em que figura como vítima a servidora do fórum
daquela Comarca; do Sr. Hugo Thomé, Vereador e Presidente da
Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, convidando essa Presidência, para a audiência pública, dia
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12/11/2007, às 9h30min, no Plenário Amintas de Barros, com a
finalidade de discutir o Projeto de Lei nº 1.507/2007. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Capitão Peterson
Rodrigo Brandão Silveira, representando o Coronel da PM Cezar
Romero Machado Santos, Corregedor-Geral da PMMG; Paulo Vaz
Alkimim, Ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais; Wagner da
Silva Salles, Delegado Titular da Delegacia de Homicídio de
Contagem; Valter Nunes de Freitas, Delegado da 6ª Delegacia
Seccional de Contagem; Wiver José da Silva, pai de Davidson
Herculano da Silva, os quais 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.
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 (14), em que solicita seja formulado apelo ao Procurador-Geral
de Justiça com vistas à reimplantação do Projeto Arca das Letras,
como incentivo à leitura em comunidades e assentamentos rurais;
com vistas à tomada de providências em face das questões sociais e
ambientais referentes à implantação da Barragem de Itapebi,
denunciadas na audiência pública desta Comissão, realizada em
25/10/2007, no Município de Salto da Divisa; seja formulado apelo ao
Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor com
vistas à realização de auditoria na Fundação Tinoco da Cunha
Peixoto, do Município de Salto da Divisa; seja formulado apelo ao
Superintendente Regional do Incra em Minas Gerais com vistas a que
não permita a ocorrência de atrasos no fornecimento de cestas
básicas para famílias do acampamento Dom Luciano Mendes de
Almeida, na Fazenda Monte Cristo, no Município de Salto da Divisa;
seja formulado apelo à Superintendência Regional do Incra em Minas
Gerais, ao Juiz de Direito da 12ª Vara Federal em Minas Gerais e ao
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Conflitos Agrários,
com vistas a que tomem conhecimento e adotem as providências que
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julgarem cabíveis, em face ao conteúdo das notas taquigráficas da
audiência pública realizada em 25/10/2007, no Município de Salto da
Divisa; seja formulado apelo ao Centro de Apoio Operacional do Meio
Ambiente, do Ministério Público Estadual, com vistas à apuração de
denúncia de crime de poluição ambiental no Bairro Jardim Colonial,
Município de Ribeirão das Neves, conforme material que encaminha
em anexo; seja formulado apelo ao Presidente da ALMG com vistas a
que seja indicado um membro desta Comissão, para participar do
debate sobre a morte de crianças indígenas, devido à prática de
costumes culturais tribais; seja formulado apelo à Procuradoria-Geral
da ALMG com vistas a que adote as providências cabíveis, em face
do não-atendimento à convocação dos Srs. Gustavo Fantini de Castro
e Renan Cotta Coelho, Promotores de Justiça da Comarca de
Contagem para que comparecessem a esta reunião; em que solicita
seja formulado apelo à Corregedoria da PMMG, com vistas à
apuração imediata do crime de tortura praticado pelo Cabo José
Carlos Ribeiro e pelo Cabo Araújo contra Willian Prada Silvério e
Joyce Mesquita Rocha Silva, ocorrido em Mariana em 28/9/2007; seja
formulado apelo ao Ministério Público e à Ouvidoria de Polícia do
Estado de Pernambuco e à Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados com vistas à tomada de providências, em face
das denúncias apresentadas a esta Comissão nesta data, pelo Sr.
Almir Agimar do Carmo Mata; seja formulado apelo ao Corregedor da
PMMG com vistas à apuração de violência e abuso de autoridade, por
parte do Sargento Marco Aurélio e dos Soldados Walker e Adelmo,
contra o adolescente Rômulo Diniz Matos, ocorrido no dia 12/10/2007,
no Município de Morro do Pilar, e a que seja designada equipe da
Capital do Estado para a apuração dessa denúncia, a fim de garantir a
isenção necessária; em que solicita seja formulado apelo ao
Comandante-Geral da PMMG com vistas a que sejam afastados os
cinco policiais que compõem o destacamento do Município de Morro
do Pilar, todos eles acusados de envolvimento em arbitrariedades e
irregularidades; em que solicita seja formulado apelo à Promotoria de
Justiça Militar com vistas a que seja decretada novamente a prisão
dos policiais envolvidos no episódio que resultou na morte de
Davidson Herculano da Silva, ocorrida no Bairro Eldorado, em
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Contagem; em que solicita seja realizada visita à penitenciária Nelson
Hungria, sendo convidado o Corregedor do Sistema Prisional; e em
que solicita seja realizada visita ao Juiz da 12ª Vara Federal em Minas
Gerais, para discutir questões relativas à reforma agrária e aos
conflitos agrários em Minas Gerais; João Leite (3), em que solicita
sejam encaminhados pedidos de informação ao Prefeito Municipal de
Belo Horizonte sobre a possível implantação de um albergue
municipal nas proximidades da escola Estadual Silviano Brandão; em
que solicita seja formulado apelo à Procuradoria da ALMG sobre o
montante de servidores desta Casa que ainda demandam na Justiça o
recebimento da URV, bem como o valor total reivindicado em juízo;
em que solicita seja formulado apelo ao Comandante da 1ª
Companhia Independente da PMMG com vistas a que envie à
Comissão cópias de todos os processos instaurados contra os Cabos
Ribeiro e Araújo; Durval Ângelo e João Leite em que solicitam seja
realizada reunião para, em audiência pública, debater propostas de
prevenção à vitimização no trânsito e nas estradas mineiras, uma vez
que o dia 18 de novembro é o Dia Mundial das Vítimas de Trânsito;
Luiz Tadeu Leite (2) em que solicita seja encaminhado ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de
informações sobre se a competência para a apuração de crimes
cometidos por policiais militares contra civis, é da Justiça Militar ou da
Justiça comum; em que solicita seja formulado apelo ao Secretário de
Defesa Social e ao Colegiado das Corregedorias com vistas à tomada
de providências para dirimir dúvidas quanto à competência para
apuração de crimes cometidos por policiais militares contra civis.
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 novembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2007
Às 9h45min, comparece no Plenário da Câmara Municipal de

Conselheiro Lafaiete o Deputado Sargento Rodrigues, membro da
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supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. 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, questões relativas
à segurança pública no Município e na região. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Claudionei Nunes
do Nascimento, Vice-Prefeito, representando Júlio César de Almeida
Barros, Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete; Vereador Valdir
Vieira de Resende, Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro
Lafaiete; Eduardo da Silva, Delegado Regional de Conselheiro
Lafaiete, representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da
Polícia Civil de Minas Gerais; Ten.- Cel. PM Hélio Pedro da Silva,
Comandante do 31º Batalhão, representando o Coronel PM Hélio dos
Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Ângelo de Souza Júnior,
Presidente do Consep de Conselheiro Lafaiete; e a Sra. Valéria de
Melo Nunes Lopes, Vice-Prefeita, representando o Padre Rogério de
Oliveira Pereira, Prefeito Municipal de Ouro Branco, 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, 8 de novembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu

Leite.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 6/11/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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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 da 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, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.624/2007 (relatora:
Deputada Rosângela Reis), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.380 e 1.392/2007. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.521/2007. 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 reunião conjunta com a
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática para, em
audiência pública, debater a Lei Federal nº 10.639, de 2003, que inclui
no currículo oficial da rede de ensino a temática História e Cultura
Afro-Brasileira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Eros Biondini - Ana Maria Resende.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/11/2007
Às 9h24min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Doutor Rinaldo, Ruy Muniz e Dalmo
Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Doutor Rinaldo, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
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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 o Projeto de Lei Federal nº 219/2007, do Senador Tião
Viana, que altera a Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre
a oferta de procedimentos terapêuticos e a dispensação de
medicamentos pelo SUS, e conhecer as ações implementadas pela
Funed, por meio do Programa Farmácia Minas, com vistas à
promoção do uso nacional de medicamentos e à ampliação do acesso
da população a eles; e comunica o recebimento de requerimentos dos
Deputados Delvito Alves, em que solicita seja realizada audiência
pública em Unaí para debater a alta incidência de câncer nesse
Município; Carlos Mosconi (2), em que solicita seja formulado apelo ao
Congresso Nacional com vistas à apresentação de emenda ao Projeto
de Lei do Senado nº 219/2007, do Senador Tião Viana, com vistas à
criação de comissão de especialistas para avaliar os medicamentos
lançados pela indústria farmacêutica; e seja enviado ofício ao Senador
Tião Viana parabenizando-o pela apresentação desse projeto e
dando-lhe ciência da realização de audiência pública, nesta
Comissão, sobre o tema de que ele trata. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.663/2007
(Deputado Carlos Pimenta) e 1.659/2007 (Deputado Ruy Muniz). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Hermann Alexandre Von Tiesenhausen, Presidente do CRM-MG;
Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do Cosems; Wenderson
Walla Andrade, Gerente de Medicamentos Excepcionais da Secretaria
de Saúde, representando o Sr. Augusto Guerra Júnior,
Superintendente de Assistência Farmacêutica da mesma Secretaria; e
Carlos Alberto Pereira Gomes, Presidente da Funed, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
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reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 972/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 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 1.301 e 1.552/2007 (relator: Deputado Doutor
Rinaldo); 1.502 e 1.564/2007 (relator: Deputado Ruy Muniz);
1.595/2007 (relator: Deputado Carlos Pimenta); e 1.606/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.258, 1.281 e 1.359/2007. 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 Ruy Muniz, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Ministério da
Saúde, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde de Belo
Horizonte e a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte pela
inauguração do Centro de Especialidades Médicas; da Deputada Elisa
Costa (2), em que pede sejam solicitados à Secretaria de Saúde
esclarecimentos quanto à legalidade do procedimento, adotado pela
Secretaria de Saúde de Manhuaçu, de não dar aos pacientes a serem
atendidos pelo Ipsemg o direito de serem beneficiados pelo Programa
Tratamento fora do Domicílio, financiado pelo SUS; e seja realizada
audiência pública sobre o tema "A saúde da população negra", por
ocasião do Dia Nacional da Consciência Negra, com os convidados
que menciona; do Deputado Doutor Rinaldo, em que solicita seja feita
visita às instalações de perícia médica do Tribunal de Justiça, com o
objetivo de verificar suas condições de trabalho; da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, em que solicita seja feita visita
desta Comissão e das Comissões de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte e de Política Agropecuária e Agroindustrial ao Laboratório
Nacional Agropecuário de Minas Gerais - Lanagro -, em Pedro
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Leopoldo, para conhecer suas instalações e os trabalhos, nele
desenvolvidos, de controle de qualidade dos alimentos produzidos no
Estado. 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, 14 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Hely

Tarqüínio - Ruy Muniz.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/11/2007
Às 13h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, a Deputada Elisa Costa. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião, dá a
ata por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião
se destina a subsidiar a discussão do Projeto de Lei nº 1.022/2007,
que propõe alterações na 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. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Fernando Lara,
Superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura, representando
Eleonora Santa Rosa, Secretária de Cultura, Jaime Luiz Rodrigues
Júnior, membro do Conselho Municipal de Cultura; Elizeu Gabriel,
membro do Projeto Lira 30 de janeiro; Alpiniano Silva Filho, membro
do Projeto Tim Valadares; Aureliano Lobo Machado, membro do
Conselho Municipal de Cultura, e Prof. Ananias Tomás dos Santos, da
Associação Homens do Amanhã, 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
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende - Inácio Franco.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão e Inácio Franco,
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 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 debater, em audiência pública, o
Projeto de Lei nº 116/2007, que dispõe sobre a contratação de
consórcios públicos no Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Sandro Veríssimo, Superintendente de
Desenvolvimento Regional da Secretaria, representando a Sra. Maria
Coeli Simões Pires, Secretária Adjunta da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano; Lineu Braz Cardoso, Secretário Municipal
de Saúde de Carmo do Paranaíba; e Sebastião Alencar Dala Vidova,
membro da Diretoria do Colegiado de Gestores Municipais de
Assistência Social - Cogemas -, representando a Sra. Rosilene
Cristina Rocha, Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social de
Belo Horizonte e Presidente do Cogemas, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência faz uso da palavra 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
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Inácio Franco, solicitando sejam
convidados o Promotor Eduardo Nepomuceno de Souza e o
Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Corregedor do Tribunal de
Contas do Estado para se pronunciarem, em audiência pública, sobre
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questões relativas ao incêndio ocorrido em abril de 2002, no 3º andar
do Edifício do Tribunal de Contas do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Domingos Sávio -

André Quintão - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 811/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Fundação Educativa e
Cultural Anita Ricciardi, com sede no Município de Guaxupé.

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 811/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Fundação Educativa e Cultural Anita Ricciardi, com sede no Município
de Guaxupé, que tem por finalidade a promoção do desenvolvimento
da comunidade através da realização de obras e iniciativas
assistenciais, culturais, educacionais, artísticas e desportivas.

Atuando em programas sociais de interesse das comunidades
carentes da região, atende especialmente a idosos, crianças, grupos
de mães e portadores de necessidades especiais. Cria e mantém
outras instituições, centros de cultura, museus, bibliotecas e centros
de lazer, incentivando assim a expansão das artes e da educação.
Através do patrocínio de espetáculos teatrais, circenses de dança e
música contribui para o processo de inclusão social de parcelas
carentes da população.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do titulo de
utilidade pública.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

811/2007, em turno.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.305/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação à estrada que liga o Município de Dom
Viçoso à MG-347.

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 1.305/2007 tem por finalidade dar a

denominação de João Pereira de Castro à estrada que liga o
Município de Dom Viçoso à MG-347.

De acordo com o autor da proposição, João Pereira de Castro era
um desbravador. Além de se ocupar com atividades agropecuárias, de
que dependia seu sustento, estava sempre disposto a prestar auxílio
ao próximo, sempre atento às demandas de sua comunidade. Foi
prefeito de Dom Viçoso, para onde trouxe progresso, com papel
decisivo na implantação de escolas rurais, abertura de estradas e
construção de pontes.

Homem simples e carismático, continua admirado por seus
conterrâneos, 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

1.305/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.466/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública a Sociedade Musical São
Sebastião, 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 1.466/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Sociedade Musical São Sebastião, com sede no Município de
Sabará, que tem por finalidade a difusão da música como instrumento
de melhoria da qualidade de vida da comunidade. Ministra cursos para
crianças carentes da região e promove apresentações gratuitas, com
a finalidade de incentivar as manifestações culturais. As ações que
envolve ensino e espetáculos de música objetivam despertar e
desenvolver nos jovens em geral o gosto por essa arte, contribuindo
para a sua formação.

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

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

1.466/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.553/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Angicos de Minas - Codecam -, com sede no
Município de Brasília de Minas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/9/2007 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 1.553/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Angicos de Minas,
com sede no Município de Brasília de Minas.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declarados de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo parágrafo único
do art. 4º, que, em caso de sua extinção, seu patrimônio será
destinado a instituição congênere; e, pelo art. 22, que as atividades
dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.553/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.597/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar denominação ao trecho de acesso à MG-126 que
liga os Municípios de Senador Cortes e Mar de Espanha.

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.



1260

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.597/2007 pretende dar a denominação de

Vereador Christovam Ferreira de Toledo ao trecho de acesso à MG-
126 que liga os Municípios de Senador Cortes e Mar de Espanha.

A homenagem que ora se pretende fazer a Christovam Ferreira de
Toledo é justa, pois muito contribuiu para o desenvolvimento da região
como político, produtor rural e comerciante.

Como vereador por quatro mandatos, de 1960 a 1982, atuou nos
movimentos sociais de Senador Cortes e de Mar de Espanha, ajudou
a construir a estrada que liga os Municípios onde viveu e participou da
construção da Igreja de São Sebastião em Senador Cortes. Como
pecuarista e empresário do ramo imobiliário, foi força motriz para o
desenvolvimento da região.

Faleceu em 2000, deixando um legado de desenvolvimento e
cidadania, motivo pelo qual a homenagem que se pretende fazer-lhe
por meio desta proposição é meritória.

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

1.597/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.612/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Leonardo Moreira, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural
Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão, com sede no Município
de Jacutinga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/9/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.612/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de
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Radiodifusão, com sede no Município de Jacutinga.
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 entidade (veja alteração) determina
no art. 27 que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere ou sem fins lucrativos, e no art.
29, que seu Presidente, Vice-Presidente e Diretores não serão
remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.612/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.635/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica de
Reabilitação Força para Viver, com sede no Município de Unaí.

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. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.635/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade Terapêutica de Reabilitação Força para Viver, com
sede no Município de Unaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
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Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade, alterado em 15/10/2007,
determina, no § 2º do art. 2º que seus dirigentes não serão
remunerados; e, no art. 17, que, em caso de sua extinção, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.635/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.641/2007
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação Rede Mineira de
Inovação - RMI -, 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”, o Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.641/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Rede Mineira de Inovação, com sede no Município de
Belo Horizonte, que possui como finalidade precípua promover o
estudo, a pesquisa e a experimentação de modelos socioprodutivos e
a respectiva divulgação de informações e conhecimentos técnicos e
científicos, visando a fortalecer o desenvolvimento do
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empreendedorismo no Estado de Minas Gerais.
Na consecução de seus propósitos, organiza e articula projetos de

incubadoras de empresas, parques e pólos, industriais ou quaisquer
outras organizações e movimentos que visem ao crescimento
econômico e social do Estado; cria e mantém um sistema integrado de
informações, incluindo a difusão de avanços tecnológicos entre os
seus associados e parceiros; realiza cursos, encontros e “workshops”;
estimula a aplicação de capital de risco em empreendimentos
inovadores; firma parcerias com órgãos públicos e entidades privadas
visando a ampliar e subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 1.641/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Eros Biondini, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.659/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Hospital São Vicente de
Malacacheta, com sede no Município de Malacacheta.

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 1.659/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Hospital São Vicente de Malacacheta, entidade beneficente, sem
fins lucrativos, que tem como finalidade precípua a prática da caridade
por meio da assistência social.

Para tal, promove assistência hospitalar, consultas médicas e
distribuição de medicamentos gratuitamente a doentes destituídos de
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recursos; incentiva o aleitamento materno e campanhas de combate a
doenças transmissíveis ou infecto-contagiosas. Assim, contribui para a
proteção à saúde da família, da criança e do idoso.

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

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

nº 1.659/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.666/2007

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 Associação Fraternidade Feminina
Estrela do Oriente, com sede no Município de Araxá.

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 1.666/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Fraternidade Feminina Estrela do Oriente, com sede no
Município de Araxá, que possui como finalidade precípua prestar
assistência social às pessoas carentes e suas respectivas famílias,
assegurando-lhes o bem-estar e o exercício pleno da cidadania.

Para alcançar seus propósitos realiza promoções beneficentes,
podendo, também, receber doações de particulares. Dessa maneira,
busca a melhoria da qualidade de vida dos seus assistidos,
fortalecendo a sua auto-estima e possibilitando sua inserção na
comunidade.

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

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.666/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.668/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Liga Patense de Ciclismo, com
sede no Município de Patos de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.668/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Liga Patense de Ciclismo, com sede no Município de Patos de
Minas, que possui como finalidade precípua promover, incentivar e
orientar o desenvolvimento do ciclismo, sob forma amadorística, por
meio de cursos teóricos e aulas práticas.

Para alcançar suas metas, organiza campeonatos e competições e
mantém um acervo de material informativo sobre o esporte. Dessa
forma, utiliza o ciclismo como instrumento educativo, fazendo cumprir
sua principal meta - que educação e esporte estejam sempre juntos.

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

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

1.668/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.670/2007

Comissão de Constituição e Justiça



1266

Relatório
De autoria dos Deputados Sávio Souza Cruz, Adalclever Lopes,

Antônio Júlio, Getúlio Neiva, Gilberto Abramo, Ivair Nogueira, José
Henrique, Luiz Tadeu Leite e Vanderlei Miranda, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-
060 que liga a localidade de Vianópolis, em Betim, ao Município de
São José da Varginha.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 11/10/2007, 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.670/2007 tem por escopo dar a denominação

de Deputado Lúcio de Souza Cruz ao trecho da Rodovia MG-060 que
liga a localidade de Vianópolis, em Betim, ao Município de São José
da Varginha.

A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias sobre
as quais somente a União possui competência para legislar e, no art.
30, as que devem ser reguladas pelo Município. Com relação ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25,
que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União nem do Município. Como a denominação de
próprios públicos não constitui assunto de competência privativa
desses entes, pode ser objeto da disciplina jurídica por parte do
Estado Federado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do bem e a área em que ele se tenha destacado.

Quanto à iniciativa do processo legislativo, a Constituição mineira,
no art. 66, ao estabelecer as matérias de iniciativa privativa dos
titulares da Mesa da Assembléia, dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, não citou a que trata
de denominação a próprios estaduais. Assim, é adequada a
apresentação do projeto em tela por membros desta Assembléia
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Legislativa.
Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,

apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, para suprimir o
art. 2º, que estabelece que serão fixadas placas indicativas da nova
denominação. Por se tratar de ato administrativo de competência do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –
DER-MG –, não é necessário comando legal a respeito.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.670/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 2º.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator, Hely Tarqüínio - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.679/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e
Pensionistas da Comarca de São Domingos do Prata - Apep -, com
sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.679/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Comarca de São
Domingos do Prata, que tem como finalidade precípua promover a
melhoria da qualidade de vida dos seus associados, defendendo seus
interesses e direitos.

Destacam-se entre os seus objetivos: representá-los junto a órgãos
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responsáveis por aposentadorias e pensões; prestar assistência social
aos mais necessitados; lutar pela valorização desse segmento;
conservar o espírito de união entre os seus integrantes; orientá-los
sobre a importância da preservação do meio ambiente; celebrar
convênios com instituições públicas e privadas para subsidiar suas
iniciativas.

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

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

nº 1.679/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.687/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Clube Campestre de São José do Jacuri Canto da
Cachoeira - Ascanto -, com sede no Município de São José do Jacuri.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/10/2007 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 1.687/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Clube Campestre de
São José do Jacuri Canto da Cachoeira.

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, verifica-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.

29 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como
dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art.
33 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.687/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.688/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos da Cidade de São José do Jacuri - Ascajac -,
com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/10/2007 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 1.688/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos da Cidade de
São José do Jacuri, 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
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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.
29 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como
dos associados, benfeitores ou equivalentes, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação
ou vantagem; e no art. 33 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.688/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.692/2007
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 de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/10/2007 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 1.692/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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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.
57 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere ou assistencial, com
personalidade jurídica, e, no art. 59, que as atividades dos seus
Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado
o recebimento de lucro, bonificação ou vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.692/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.693/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação União, Amor e Integração
Social - Uais -, com sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/10/2007 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 1.693/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação União, Amor e Integração Social, com sede no
Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, verifica-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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no parágrafo
único do art. 11, que a instituição não remunera, sob nenhuma forma,
os cargos de sua diretoria e do conselho fiscal; e, no art. 30, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999,
que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.693/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.695/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Casa
da Sopa Francisco de Assis, com sede no Município de Claraval.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/10/2007 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 1.695/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Casa da Sopa Francisco de Assis, com
sede no Município de Claraval.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 6º
que as atividades dos seus Diretores, associados ou benfeitores não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de dividendos
ou bonificações; e no art. 39 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere de fins
não econômicos ou, na ausência desta, à instituição municipal,
estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Caso não exista
entidade apta, o patrimônio reverterá para o Estado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.695/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.696/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaíba - Apae -, com sede no Município de Jaíba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/10/2007 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 1.696/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaíba - Apae.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no § 2º do art.
14, que o exercício das funções dirigentes não pode ser remunerado;
e, no parágrafo único do art. 46, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.696/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.710/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Polivalente de
Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no
Município de Unaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007 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 1.710/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais
e Ambientais, com sede no Município de Unaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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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.
13, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão remuneradas; e no
art. 37 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere qualificada como
Oscip, nos termos da Lei 9.790 de 1999, preferencialmente que tenha
o mesmo objetivo social e registro no Conselho Nacional, Estadual e
Municipal de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.710/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.713/2007
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 Associação
Comunidade Vida - ACV -, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007 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 1.713/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunidade Vida, 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.
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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.
14, § 4º, que as atividades dos seus Diretores não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou
benefícios de qualquer natureza; e no art. 31 que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.713/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.714/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela objetiva declarar de utilidade pública a entidade denominada
Terra Fértil, com sede no Município de Uberlândia.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007, 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 1.714/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade denominada Terra Fértil, com sede no Município de
Uberlândia, 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
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cargos.
Note-se que o parágrafo único do art. 13 do seu estatuto determina

que a entidade não remunera os cargos de sua Diretoria e do
Conselho Fiscal, bem como as atividades de seus sócios; enquanto o
art. 32 dispõe que, sendo ela dissolvida, o patrimônio líquido será
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei
Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,
preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.714/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.715/2007
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 Associação
Assistencial Vida e Esperança - AVE -, com sede no Município de
Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007 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 1.715/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Assistencial Vida e Esperança, com
sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
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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.
14, § 2º, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros ou
instituidores, bem como as dos associados, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer ajuda de custo,
bonificações ou vantagens; e no art. 35 que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.715/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.717/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Invejada Campestre Clube, com sede
no Município de Mutum.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007 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 1.717/2007 visa declarar de utilidade pública o

Invejada Campestre Clube, com sede no Município de Mutum.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
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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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto determina que a
entidade não remunera seus Diretores e Conselheiros nem seus
associados, e o art. 32 preceitua que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado 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 1.717/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.721/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto pinto Coelho, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente e
Promocional el Shaday, com sede no Município de Eugenópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007 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 1.721/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente e Promocional el Shaday, com sede no
Município de Eugenópolis.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
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enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 31 do seu estatuto determina que a
entidade não remunera as atividades de seus Diretores ou
Conselheiros, e o art. 33 preceitua que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, sede e atividades no Estado, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.721/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.727/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Casa Beneficente São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Senador Firmino.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/10/2007 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 1.727/2007 visa declarar de utilidade pública a

Casa Beneficente São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Senador Firmino.

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.
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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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 16 do seu estatuto determina que a
entidade não remunera seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes, e o art. 29 preceitua que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.727/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.729/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Pró-Mutirão de Palmópolis -
Assopromp -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2007 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 1.729/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Pró-Mutirão de Palmópolis.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 7º do seu estatuto
determina que a entidade não remunera as atividades de seus
Diretores, Conselheiros e sócios e o § 1º do art. 10 preceitua que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente seja destinado a
entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.729/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.733/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Entidade Mantenedora das Escolas
Comunitárias - Emec -, com sede no Município de Ipatinga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2007 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 1.733/2007 visa declarar de utilidade pública a

Entidade Mantenedora das Escolas Comunitárias, com sede no
Município de Ipatinga.

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,
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funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina que a
entidade não remunera as atividades de seus Diretores e
Conselheiros, e o art. 33 preceitua que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado 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 1.733/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.734/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Hélio Amaral, com
sede no Município de Caratinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2007 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 1.734/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Hélio Amaral, com sede no Município de
Caratinga.

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 constitutivo da instituição determina no art.

14, § 1º, que as atividades dos seus Diretores não serão
remuneradas; e no art. 24, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere de fins não
econômicos, que se proponha a fim igual ou semelhante.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.734/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 252/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, da Deputada Cecília Ferramenta e
decorrente do pedido de desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.622/2006, “dispõe sobre as Unidades de Tratamento Intensivo dos
hospitais da rede pública e privada do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, 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 em tela visa a estabelecer que devem compor as

equipes das Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs - dos hospitais
da rede pública e privada do Estado, em período integral, o
profissional fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional.

Não cabe, neste parecer, descrever detalhadamente o
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS -, tendo em vista
que essa matéria já foi objeto de análise desta Comissão quando do
exame de outras proposições dirigidas à área de saúde. Em síntese,
basta esclarecer que esse sistema tem foro constitucional, pois o art.
198 da Constituição da República estabelece que “as ações e serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
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constituem um sistema único”. O SUS é regionalizado, porque é
organizado de forma descentralizada, considerando bases territoriais,
e hierarquizado, no sentido de que é organizado em níveis, levando
em consideração o grau de complexidade dos procedimentos: o posto
de saúde atende as demandas mais simples, mas, se for preciso um
procedimento mais complexo, o paciente deve ser encaminhado a um
hospital que atende a região.

O SUS é organizado pela Lei nº 8.080, de 1990, cujo art. 17 - em
especial, seu inciso IX - estabelece que compete à direção estadual
do SUS identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir
sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e
regional. Este é o caso das UTIs, que são de alta complexidade. Não
obstante isto, o Estado ou os Municípios somente recebem recursos
federais para as despesas que são fixadas por instrumento normativo
federal, ou seja, o Estado pode ampliar os requisitos necessários para
a instalação de uma UTI, todavia o que for estipulado além do que as
normas federais estabelecem será arcado pelo ente federativo que o
estabeleceu.

No caso em tela, a Portaria nº 3.432, de 12/8/88, do Ministério da
Saúde, disciplina as UTIs, dividindo-as em três níveis diferentes, de
acordo com o grau de complexidade. Segundo esse instrumento
normativo, as UTIs de nível II e III devem dispor, em suas equipes, de
um profissional fisioterapeuta. Assim, para essas unidades, a lei é
inócua, tendo em vista que ela não inova em relação ao ordenamento
jurídico.

É bem verdade que se poderia alegar que a portaria é legislação
secundária, pode ser alterada segundo os caprichos do Ministro de
Estado, ao passo que a lei integra a legislação primária, fruto do
processo legislativo. Esse argumento deve ser refutado, mediante o
entendimento de que essa matéria é eminentemente técnica, pois hoje
determinado profissional ou certo equipamento médico é
indispensável para o funcionamento de uma UTI, mas amanhã pode
não ser, em virtude dos avanços da tecnologia e da ciência médica.
Assim, essa matéria deve efetivamente ser disciplinada por
instrumentos normativos infralegais, sobre os quais o Poder
Legislativo deve manter-se vigilante, no exercício de sua função
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fiscalizadora.
Há outro óbice à aprovação da proposição em apreço: ainda que o

legislador estadual pretenda fixar em lei matéria própria de
regulamento, o estabelecimento de exigências de profissionais para
as UTIs as quais não estão previstas na legislação federal representa
aumento de despesa para os cofres públicos. É o caso, por exemplo,
da exigência de terapeutas ocupacionais nas equipes de UTIs. A
jurisprudência de nossos Tribunais é firme no entendimento de que
projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo não pode aumentar a
despesa das políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 252/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 438/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas para ser apreciada quanto
ao mérito, obtendo parecer pela rejeição.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende fixar em cinco anos o prazo de

duração dos contratos administrativos de concessão do transporte
coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros pelo DER-MG. Para
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isso, propõe a alteração do art. 20 da Lei nº 10.453, de 1991, que
dispõe sobre a concessão e a permissão de serviços públicos no
âmbito do Estado e estabelece o regime das empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, não
encontrou óbice legal ou constitucional à aprovação do projeto,
salientando que o inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 8.987, de 1995,
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.)

Entretanto, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, ao analisar a matéria quanto ao mérito, informou que a lei
que o projeto em questão pretende alterar não se encontra mais em
vigor, tendo sido revogada na íntegra pelo art. 23 da Lei nº 14.868, de
2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas. Desse modo, a proposição em exame tornou-se inócua.

Cumpre-nos salientar, entretanto, que a concessão do serviço
público de transporte coletivo exige altíssimo investimento por parte
das concessionárias, cujo retorno advém exclusivamente da cobrança
de tarifas. Assim, é razoável concluir que, se o prazo do contrato for
curto, o valor da tarifa, certamente, será mais alto, a fim de possibilitar
o ressarcimento do investimento realizado. Ao contrário, quanto mais
longos os prazos dos contratos, mais módica será a tarifa.

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

438/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jayro Lessa - Agostinho

Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 601/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.205/2006,
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acrescenta dispositivo à Lei nº 15.778, de 26/10/2005, que torna
obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os locais,
veículos e estabelecimentos que menciona.

Remetido à Comissão de Constituição e Justiça para análise
preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou.

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 estudo acrescenta incisos ao art. 1º da Lei nº

15.778, de 2005, com o fim de incluir entre os locais que devem ser
equipados com aparelho desfibrilador cardíaco externo automático
estações rodoviárias e ferroviárias, centros comerciais, estádios e
ginásios esportivos, academias de ginástica, hotéis, clubes, locais de
trabalho com número igual ou superior a 100 funcionários ou que
estejam no perímetro urbano, locais com aglomeração ou circulação
média diária igual ou superior a 1.500 pessoas.

Os dispositivos que se pretende acrescentar à Lei nº 15.778 foram
objeto de veto do Governador do Estado, quando da apreciação da
Proposição de Lei nº 16.682/2005, que se transformou na Lei nº
15.778, de 2005. Segundo a mensagem do Chefe do Executivo
encaminhada a esta Casa à época, o veto fundamentou-se no fato de
a tutela da instalação do desfibrilador nos recintos em zona urbana ser
do Município, e não do Estado. Ressalte-se que o parecer do relator
sobre o veto parcial à proposição mencionada opinou pela rejeição do
veto aos dispositivos em estudo, argumentando que a competência
em questão era legislativa, e não material, e que esta Casa tinha
competência legislativa concorrente para legislar sobre proteção e
defesa da saúde. Acrescentou, ainda, que, como não existia norma
federal sobre o assunto, tal competência do Estado era plena.

A matéria constante no projeto em estudo já foi submetida à análise
da Comissão de Saúde quando da tramitação do Projeto de Lei nº
3.205/2006, na legislatura passada. Os fundamentos apresentados à
época pela mencionada Comissão são acolhidos por este relator,
razão pela qual transcrevemos parte deles:
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“A medida proposta é muito importante para aumentar as chances
de sobrevivência das  pessoas que sofrerem parada
cardiorrespiratória - especificamente a arritmia cardíaca conhecida
como fibrilação ventricular - nos locais citados no projeto. A urgência
no atendimento é fundamental para impedir a morte ou as seqüelas no
paciente, pois quanto mais rápido se efetuar a desfibrilação, melhor
será o prognóstico da pessoa.

Importante destacar que 90% dos problemas de parada cardíaca
seguida de morte estão relacionados a essa arritmia cardíaca, o que
representa, no nosso país, mais de 200.000 vítimas fatais por ano. E,
em quase todos os casos, a vítima morre antes de chegar ao pronto-
socorro.

Assim, a obrigatoriedade do aparelho desfibrilador nos locais
listados nos dispositivos a sererem acrescidos à Lei nº 15.778 tem o
objetivo de aumentar a chance de sobrevivência das pessoas vítimas
de parada cardíaca que se encontrem nesses locais. Trata-se,
portanto, de uma medida que visa à proteção e à defesa da saúde,
matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados
e do Distrito Federal, segundo dispõe o art. 24, XII, da Constituição da
República.

Em virtude da relevância da medida ora proposta, somos favoráveis
à aprovação do projeto em comento.”.

Ao desarquivar o Projeto de Lei nº 3.205/2006, o autor modificou a
expressão “locais de trabalho” para “locais de trabalho com número
igual ou superior a 100 funcionários ou que estejam localizados no
perímetro urbano”,  justificando que essa exigência já está prevista em
algumas leis municipais.

Por fim, importa citar que a Comissão de Constituição e Justiça
acatou a Emenda nº 1, apresentada pelo Deputado Gilberto Abramo,
suprimindo o inciso VII do art. 1º do projeto, que prevê a existência de
desfibrilador cardíaco nos locais com aglomeração ou circulação diária
igual ou superior a 1.500 pessoas. Segundo a mencionada Comissão,
a supressão decorre da dificuldade em se aplicar tal comando, o que
estaria de acordo com o princípio constitucional da razoabilidade.
Somos favoráveis a essa supressão.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 601/2007, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão
de Consituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos

Pimenta - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 614/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.912/2004,
dispõe sobre a instituição da Política Estadual do Livro no âmbito do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria com as
Emendas nºs 1 a 7, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Cultura emitiu seu parecer quanto ao
mérito, opinando pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em apreço visa à adoção de diretrizes para estimular a

produção literária por meio da difusão do livro, do incentivo à
publicação mineira e da facilitação do acesso da população mineira a
esses bens.

A Comissão de Constituição e Justiça entende que a matéria se
encontra no campo legiferante estadual e pode ser submetida à
apreciação deste Parlamento. Com o objetivo de salvaguardar e
aperfeiçoar o projeto, apresentou as Emendas nºs 1 a 7, propondo a
supressão de dispositivos que invadiam o domínio discricionário do
Poder Executivo, violando, desse modo, o princípio da separação dos
Poderes.

A Comissão de Cultura, por sua vez, opinou que o projeto estimula o
desenvolvimento da capacidade crítica e criativa, auxiliando na
formação do caráter do indivíduo. Citou dados estatísticos do Volume
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Educação do Censo Demográfico 2000 e do Instituto Paulo
Montenegro acerca do analfabetismo no País. Ressaltou, que, apesar
de sua relevância social e econômica, quando comparado a outros
meios de comunicação o livro vem, paulatinamente, perdendo espaço
e público, demandando atuação estatal para reverter esse quadro. Ao
fim de seu parecer, a Comissão propôs o Substitutivo nº 1, que
incorpora todas as contribuições da Comissão de Constituição e
Justiça e sugere a criação de cronograma de eventos e atividades
voltados para a leitura nas escolas públicas; a divulgação do livro nos
canais de comunicação vinculados à administração do Estado; e a
instituição de bibliotecas digitais. Todas as sugestões propostas
seriam implementadas aproveitando estrutura já existente no Estado.

Nesse sentido, a ação governamental Padrões de Funcionamento
da Escola do Ensino Fundamental prevê, para 2007, incluídos os
créditos adicionais, verba de R$163.455.682,00, oriunda de recursos
ordinários, da Quota Estadual do Salário Educação - Qese -, do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fundef -
e de transferências de recursos da União vinculados à educação. Até
31/10/2007, foram executados 66,05% desse total, conforme
informações do Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi.
Ainda no ensino fundamental, a ação Escolas em Rede no Ensino
Fundamental prevê, para 2007, incluídos os créditos adicionais, verba
de R$21.296.790,00, oriunda da Qese, para dar condições às escolas
estaduais de utilização de novas tecnologias e trabalho em rede. Até
31/10/2007, foram executados 24,30% desse total, de acordo com o
Siafi. Adicionalmente, a ação Padrões de Funcionamento da Escola
do Ensino Médio prevê, para 2007, incluídos os créditos adicionais,
verba de R$8.283.000,00, oriunda de recursos ordinários e do Fundef.
Até 31/10/2007, foram executados 46,30% desse total, como
demonstra o Siafi. Também no ensino médio, a ação Escolas em
Rede no Ensino Médio prevê, para 2007, incluídos os créditos
adicionais, verba de R$22.426.765,00, oriunda de recursos ordinários,
do Fundef e de convênios, acordos e ajustes.

Com relação à proposta orçamentária para 2008, ainda não
aprovada por esta Casa Legislativa, duas ações abrangeriam a
continuidade da Política Estadual do Livro, a saber: Melhoria da Infra-
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estrutura Física, Mobiliária e Equipamentos Escolares do Ensino
Fundamental; e Programa Livro Didático para o Ensino Médio. A
primeira, que tem a finalidade de melhorar a infra-estrutura física das
escolas de ensino fundamental por meio da implantação de padrões
básicos da rede física, mobiliário, equipamentos, recursos didáticos e
pedagógicos, prevê recursos de R$59.225.716,00. A segunda, com a
finalidade de distribuir livros didáticos como material de apoio para
enriquecimento pedagógico do aluno do ensino médio, prevê recursos
de R$12.796.000,00.

Este relator entende, então, que as medidas propostas pelo projeto
de lei são carregadas de significado social e econômico, integrando
ações do ensino fundamental e do ensino médio, e não encontram
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário nem contrariam a Lei
de Responsabilidade Fiscal, além de criarem um instrumento eficaz
para ampliar as ações do poder público quanto ao estímulo e à
consolidação do hábito da leitura, razões pelas quais a proposição
deve prosperar nesta Casa.

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

614/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Cultura, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 7, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Se aprovado o Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs
1 a 7.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.227/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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” e dá outras providências.

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

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, que opinou por sua aprovação na forma
desse substitutivo.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo tornar obrigatória a afixação

de cartaz de advertência em hotéis e similares sobre a exploração
sexual de crianças e adolescentes. O projeto estabelece ainda que os
cartazes serão afixados em local de fácil visibilidade e conterão o
número do disque-denúncia, especificando que a denúncia é gratuita
e sigilosa.

Saliente-se, a propósito, que projeto de lei similar foi apresentado
pelo Deputado Alencar da Silveira Jr. e encontra-se em tramitação sob
o nº 193/2007, prevendo a mesma advertência nos anúncios
classificados dos jornais impressos no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça atesta em seu parecer que,
conforme preceitua o art. 24, XV, da Constituição da República, o
Estado está autorizado a legislar concorrentemente com a União
sobre matéria de proteção à infância e à juventude. Para adequar o
projeto à melhor técnica legislativa, apresentou, ao final do seu
parecer, o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Por seu turno, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social informa que, segundo dados apurados pela Polícia Rodoviária
Federal e pela Organização Internacional do Trabalho - OIT -, Minas
Gerais é o Estado com maior número de pontos de exploração sexual
infantil nas estradas, o que certamente decorre do fato de possuir a
maior malha viária do País.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não acarreta
impacto ao erário, uma vez que regulamenta relações entre
particulares, e a despesa com os cartazes ficará por conta dos
proprietários dos estabelecimentos de hotelaria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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1.227/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.313/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a inclusão na grade curricular do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio de conteúdo relativo à educação moral e cívica, aos
valores éticos e à cidadania.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/6/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende tornar obrigatória a inclusão no

currículo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das escolas
integrantes do sistema estadual de ensino conteúdos e atividades
relativos à educação moral e cívica, aos valores éticos e à cidadania.
Determina, também, que o citado componente curricular observará as
diretrizes de formação do cidadão, divulgando o conhecimento relativo
a hinos e símbolos da pátria, a noções de política e à importância do
voto, aos direitos e deveres do cidadão no mundo atual, promovendo,
ainda, a difusão de valores de convívio social e de respeito ao bem
comum e à ordem democrática, a defesa do pluralismo e a rejeição de
qualquer forma de preconceito ou discriminação, bem como o
estímulo à ação comunitária.

Todavia, a Lei no 15.476, de 12/4/2005, já determinou a inclusão de
conteúdos referentes à cidadania nos currículos do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, consignando expressamente, em
seu art. 2o, II, que integram os referidos conteúdos, os seguintes
temas: direitos humanos, compreendendo direitos e garantias
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fundamentais, direitos da criança e do adolescente, direitos políticos e
sociais; noções de direito constitucional e eleitoral; organização
político-administrativa dos entes federados; educação ambiental;
direitos do consumidor; direitos do trabalhador; formas de acesso do
cidadão à justiça.

Como se vê, a inclusão dos conteúdos em questão nos currículos do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio já decorre de imperativo de lei
estadual, não havendo, portanto, no projeto em estudo, nenhuma
inovação nesse sentido.

Cumpre-nos esclarecer que a doutrina do Direito aponta como
características essenciais da lei, do ponto de vista material, a
generalidade, a abstração, a obrigatoriedade e o caráter inovador no
que diz respeito ao ordenamento jurídico no qual se insere. Como o
projeto em análise não apresenta esse cunho inovador, fica
evidenciada a sua inocuidade.

Dessa forma, como a proposição sob comento não inova o
ordenamento jurídico, há de ser destacada a sua antijuridicidade, uma
vez que é contrário ao direito legislar sobre tema já tratado em lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.313/2007.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

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

Comissão de Saúde
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
avaliada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, da
qual recebeu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade.

Vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em análise tem o fito de proibir a distribuição de

brindes em alimentos, para evitar a sedução, principalmente de
crianças e adolescentes, por alimentos não saudáveis que levam à
obesidade e às suas conseqüências.

Sem dúvida, há aumento nas taxas de prevalência de sobrepeso e
obesidade em crianças e adolescentes brasileiros. Os dados do IBGE
para essas faixas etárias na Região Sudeste apontaram 6,9% de
prevalência de sobrepeso e 2,5% de obesidade, nos anos de 1996 e
1997. Pesquisa acadêmica feita com 1.500 alunos de 6 a 18 anos, em
20 escolas públicas e privadas de Belo Horizonte, mostrou que 6,4%
dos alunos estão com sobrepeso e 2,1%, com obesidade. Esses
índices demonstram que o problema do excesso de gordura corporal
realmente atinge crianças e jovens mineiros.

Entendemos a proposta do legislador de coibir a distribuição de
brindes associada à venda do alimento que se destina ao público
infantil, porque, quando se oferece um brinde para estimular a venda
de uma guloseima, geralmente um brinquedo de que se faz intensa
propaganda nos meios de comunicação, a criança fica muito mais
tentada ao consumo. Como esses alimentos são em geral altamente
calóricos, há grande possibilidade de instalação de um processo que
leve ao sobrepeso e ao risco crescente de desenvolver doenças
cardíacas, hipertensão arterial, diabetes e problemas emocionais que
podem estender-se pela vida toda.

Conforme apresentada originalmente, a proposta tinha caráter muito
amplo, pois atingiria todos os produtos, inclusive os fabricados e
embalados fora do perímetro estadual, tornando-se, assim, de difícil
aplicação. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou
substitutivo que acolhe a idéia central, restringindo a proposta aos
estabelecimentos que vendem seus próprios alimentos, ou seja,
lanchonetes e casas afins.

Sendo essa a forma juridicamente adequada à medida, entendemos
ser útil o seu acatamento para a melhoria da saúde da população e
também para se evitarem os gastos que a obesidade traz para o
Sistema Único de Saúde - SUS. Segundo a Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia, o Brasil gasta atualmente
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R$1.450.000.000,00 com doenças ligadas à obesidade. Ademais, em
evento recente sobre obesidade promovido por esta Casa, o Prof. Joel
Lamounier, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde
da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da UFMG,
sugeriu a adoção, entre outras, de medidas legislativas que controlem
a propaganda de alimentos não saudáveis, especialmente se dirigida
ao público infantil.

O brinde associado ao alimento é uma forma de propaganda. Essa
é, então, uma ação legislativa que deve prosperar nesta Casa, pela
repercussão positiva na saúde das crianças mineiras.

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

1.470/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Hely

Tarqüínio - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.673/2007

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 Taiobeiras os
imóveis 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, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.673/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Taiobeiras de dois terrenos contíguos com área de
1.000m² cada, doados ao Estado pelo Município em 1966 e 1968.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição,
tais imóveis destinam-se à instalação da sede administrativa da
Prefeitura Municipal, satisfazendo assim o interesse público, que deve
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revestir a transação em tela. Além disso, a proposição prevê, no art.
2º, a reversão dos bens ao patrimônio do Estado no prazo de cinco
anos, 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 registrar a doação de
dois imóveis, uma vez que eles possuem registros diferentes.

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

1.673/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.674/2007

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 Carangola o
imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, vem ela a este órgão colegiado, a fim de receber
parecer quanto a possível repercussão financeira que poderá originar,
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conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.674/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Carangola de uma área com 2.741,23m², a ser
desmembrada de dois terrenos contíguos com área total de
38.675,00m², situados no lugar denominado Alto da Colina do Natal,
naquele Município.

Os referidos bens foram incorporados ao patrimônio do Estado em
1964 e 1972, por doação da Fundação Educacional João Belo de
Oliveira, para a construção de colégio estadual e ginásio polivalente.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, a área a
ser doada destina-se à construção e à instalação de garagem e
estacionamento do Departamento de Água e Esgoto do Município,
portanto, em consonância com o interesse daquela comunidade. Além
disso, a proposição prevê, no art. 2º, a reversão do bem ao patrimônio
do Estado, se, no prazo de cinco anos, não lhe tiver sido dada a
finalidade prevista.

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 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 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, portanto não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

De resto, cumpre esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, tem por fim adequar o texto
à técnica legislativa.

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

1.674/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
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pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.675/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de
Minas 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 1.675/2007 tem por objetivo conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Brasília de
Minas. No caso, em tela, são seis terrenos rurais, com área de
2.500m² cada um, situados nesse Município, os quais, em 1969, foram
incorporado ao patrimônio do Estado por doação daquele ente
federativo, sem 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 os
imóveis serão destinados à instalação de escolas municipais, 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 dos imóveis ao patrimônio do Estado, se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura das escrituras públicas de
doação, não lhes 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.
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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°

1.675/2007, no 1° turno.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 319/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 319/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública o Grupo Educação Ética e
Cidadania - Geec -, 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° 319/2007
Declara de utilidade pública o Grupo Educação Ética e Cidadania -

Geec -, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Educação Ética

e Cidadania - Geec -, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator -

Adalclever Lopes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 426/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 426/2007, de autoria do Deputad o Leonardo

Moreira, que dispõe sobre a instalação de sistema sensor e válvulas
de bloqueio de gás e dá providências correlatas, foi aprovado no 2°
turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.
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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° 426/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 2° da Lei nº 14.130, d e 19 de dezembro

de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no
Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 14.130, de 19 de

dezembro de 2001, o seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - As normas técnicas previstas no inciso III do

“caput” deste artigo incluirão instruções para a instalação de
equipamento para detectar e prevenir vazamento de gás.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.483/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.483/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação Sabarense
Protetora dos Animais e da Natureza, 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° 1.483/2007
Declara de utilidade pública a Associação Sabarense Protetora dos

Animais e da Natureza, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Sabarense
Protetora dos Animais e da Natureza, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator -

Adalclever Lopes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.517/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.517/2007, de autoria do Deput ado Hely
Tarqüínio, que dá nova redação ao art. 1° da Lei n°  10.494, de 13 de
setembro de 1991, que declara de utilidade pública o Centro Mineiro
para a Conservação da Natureza - CMCN - , com sede na cidade de
Viçosa, 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° 1.517/2007
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 10.494, de 13 de setembro de

1991, que declara de utilidade pública o Centro Mineiro para a
Conservação da Natureza - CMCN -, com sede na cidade de Viçosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 10.494, de 13 de sete mbro de 1991,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ce ntro Brasileiro para

a Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável - CBCN -,
com sede no Município de Viçosa.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator -

Adalclever Lopes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.529/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.529/2007, de autoria do Deput ado Delvito

Alves, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do
Meio Ambiente -Aama -, com sede 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° 1.529/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Meio

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

Amigos do Meio Ambiente - Aama -, com sede no Município de Unaí.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator -

Adalclever Lopes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.533/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.533/2007, de autoria do Deput ado Ademir
Lucas, que declara de utilidade pública a Associação Central de
Formação e Aproveitamento Profissional em Prestação de Serviços -
Acefaps -, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.533/2007
Declara de utilidade pública a Associação Central de Formação e

Aproveitamento Profissional em Prestação de Serviços - Acefaps -,
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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 Central de

Formação e Aproveitamento Profissional em Prestação de Serviços -
Acefaps -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.534/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.534/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Esporte, Cultura e Lazer do Alto São Francisco, com
sede no Município de Iguatama, 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° 1.534/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Esporte,

Cultura e Lazer do Alto São Francisco, com sede no Município de
Iguatama.

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

Comunitária de Esporte, Cultura e Lazer do Alto São Francisco, com
sede no Município de Iguatama.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.539/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.539/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,

que declara de utilidade pública o Grupo de Atendimento Voluntário de
Emergência do Médio Piracicaba - Gave -, com sede no Município de
São Domingos do Prata, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.539/2007
Declara de utilidade pública o Grupo de Atendimento Voluntário de

Emergência do Médio Piracicaba - Gave -, com sede no Município de
São Domingos do Prata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po de Atendimento

Voluntário de Emergência do Médio Piracicaba - Gave -, com sede no
Município de São Domingos do Prata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.540/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.540/2007, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Creche Casa do Sol, 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° 1.540/2007
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Declara de utilidade pública a Creche Casa do Sol, 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 Casa do Sol,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.541/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.541/2007, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública o Centro de Educação
Comunitária Sagrado Coração de Jesus, 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° 1.541/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Educação Comunitária

Sagrado Coração de Jesus, 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 Educação

Comunitária Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Inácio

Franco.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/11/2007, as seguintes
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comunicações:
Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento do Sr. Antônio

Bibiano do Carmo, ocorrido em 7/11/2007, em São Paulo (SP). (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Amélia Luzia Caixeta da Cunha, ocorrido em 10/11/2007, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Marcos Valério de Lima, ocorrido em 10/11/2007, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.630/2007;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 64/2007; discurso do
Deputado Weliton Prado; questão de ordem - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - 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 - Durval Ângelo -
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 - Pinduca Ferreira - Rômulo  Veneroso -  Ronaldo Magalhães -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h12min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
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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 Ana Maria Resende, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução

nº 1.630/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica
regime especial de tributação concedido à indústria de reciclagem,
nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - 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.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, gostaria de

registrar o meu voto “sim”, por favor.
O Deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, gostaria de registrar o

meu voto “sim”.
O Deputado Wander Borges - O meu voto é “sim”.
O Sr. Presidente - Registrem-se os votos da Deputada Ana Maria

Resende e dos Deputados Inácio Franco e Wander Borges. Votaram
“sim” 31 Deputados. Não houve voto contrário. Há 8 Deputados em
Comissões, que, somados à presença do Deputado Padre João e
deste Presidente, totalizam 41 parlamentares. Está, portanto,



1311

ratificada a aprovação, em turno único, do Projeto de Resolução nº
1.630/2007. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 64/2007, do Deputado
Gilberto Abramo, que dispõe sobre a destinação de 10% dos imóveis
construídos pelo governo do Estado aos portadores de deficiência. A
Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o projeto que dispõe
sobre a destinação de 10% dos imóveis construídos pelo governo do
Estado aos portadores de deficiência física diz, em seu art. 1º: “Fica
autorizado o Poder Executivo a destinar 10% de todos os imóveis
populares construídos por meio dos programas habitacionais
promovidos pelo governo do Estado de Minas Gerais, como
apartamentos, casas e lotes urbanizados, a pessoas portadoras de
deficiência física.

§ 1º - Tais deficiências, devidamente comprovadas por documentos
médicos-periciais, deverão ser graves e irreversíveis, de maneira a
impossibilitar, dificultar ou diminuir a capacidade de trabalho do
indivíduo ou criar dependência dos seus familiares, exigindo cuidados
especiais.

Quando da aplicação do percentual citado no ‘caput’ deste artigo
resultar número fracionado, será considerado o número inteiro
imediatamente posterior”.

Temos vários questionamentos. O primeiro é que, infelizmente, no
Orçamento do Estado, está prevista uma mixaria de recursos para a
construção de casas populares. Temos o dever de alterar isso, de
mexer no Orçamento no final do ano.

Por meio de levantamentos oficiais, podemos concluir que o que
aprovamos nos Orçamentos anteriores para habitação popular é muito
pouco, mas, do que foi aprovado, quase nada foi executado.

Para as outras áreas do governo, não falta dinheiro, há dinheiro
sobrando, como por exemplo para a publicidade. Estava previsto um
valor “x”, por exemplo de R$60.000.000,00; já foram destinados
R$60.000.000,00, e foi empenhado mais o dobro. Isso realmente é um
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absurdo. Para um setor como publicidade, divulgação e propaganda,
há; para a habitação popular, infelizmente não.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Gostaria de cumprimentar
V. Exa e fazer um apelo a V. Exa. e aos demais Deputados do
Triângulo para mandarem um pouquinho de chuva para o Norte de
Minas. Está chovendo demais em Uberlândia e de menos no Norte de
Minas.

Em relação aos imóveis, eu ia tocar nesse assunto, mas V. Exa.
pediu a discussão antes que eu me pronunciasse. Uma preocupação
que devemos ter neste momento é que não se constroem mais
imóveis em Minas Gerais, porque os Prefeitos não têm condição de
pagar a infra-estrutura, que é mais cara que a casa. Esse é um drama
que precisa ser encaminhado, que precisa ser resolvido, ou, então,
que se eliminem algumas exigências como calçamento e rede esgoto.
Rede de água tem de ter, mas que seja eliminado o calçamento; que a
Cemig assuma todas as edificações desses conjuntos habitacionais e
que a Copasa assuma a sua parte, para que o Município suporte fazer
as casas. Não há como construir mais casas no Estado de Minas.

Tenho absoluta convicção, Deputado Weliton Prado, que são
poucos os recursos para a casa, mas, se houvesse condicionamento,
buscaríamos mais recursos no âmbito do governo federal, e
certamente Minas faria um projeto habitacional muito mais forte. O
meu posicionamento em relação a isso é que os deficientes precisam
realmente de prioridade, especialmente a família do deficiente; não
apenas o deficiente, como parece nesse projeto que é individualmente
o deficiente. A família do deficiente deveria ser verificada, pois, na
verdade, é ela quem cuida dele; na maioria das vezes, ele não se
cuida.

Gostaria, sobretudo, de alertar também os nobres colegas sobre
este fato: a maioria das Prefeituras de Minas Gerais não consegue
habilitar-se na Cohab, porque há uma exigência legal de que a
Prefeitura tem de dar o terreno urbanizado com rede de água e de
esgoto e energia elétrica. Se não houver um condicionamento com a
Cemig e a Copasa para que façam gratuitamente essas obras da área
social, teremos muito menos casas para os pobres do Estado. Muito
obrigado.
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O Deputado Weliton Prado - Concordo com V. Exa., aliás, onde a
Copasa entra, o preço da água vai lá para cima. Costuma-se dizer que
é água a preço de vinho. A água é um bem essencial para a vida. O
valor cobrado pela Copasa na conta de água é absurdo.
Recentemente, foi aprovado por esta Casa um aumento que chega a
mais de 30%. Isso não tem comparação com nenhum índice
inflacionário e, aliás, é totalmente ilegal, pois contraria dispositivo
constitucional que diz que o aumento só poderá vigorar 30 dias após a
sua aprovação. O que aconteceu? Antes mesmo de o aprovarmos, a
conta do cidadão já chegou com um valor mais caro. O aumento é
para o cidadão, então ele pode ser penalizado. O que fiz? Dei entrada
a um pedido de ação civil pública, que foi prontamente atendido pelo
Promotor de Justiça que ajuizou a ação, que está transcorrendo, e
esperamos que a população de Minas Gerais saia ganhando, porque
realmente o valor cobrado pela Copasa é muito alto.

Conversei ontem com um ex-Diretor Financeiro da Copasa, e ele
disse que é um absurdo o valor que essa empresa está cobrando, que
é injusto, é desumano, não tem lógica. A ganância é muito grande,
não há necessidade de cobrar-se uma tarifa de água com valor tão
alto. Da mesma maneira, V. Exa. expôs muito bem que a Cemig
poderia assumir, sim, parte da infra-estrutura. Lógico. Ela teve um
lucro fabuloso, mais de R$400.000.000,00 em três meses apenas. É
uma desinformação total; uns dizem uma coisa, e outros dizem outra.

Li, na semana passada, uma matéria do “Estado de Minas” - houve
outra na semana retrasada - sobre os dirigentes da Cemig jogarem a
culpa no cidadão, na dona de casa, em quem tem residência, pelo
valor alto da tarifa de energia. A tarifa de energia em Minas é alta.
Sabem por quê? Porque a população está consumindo muito pouco,
tem de consumir mais. A população de Minas Gerais, “per capita”, é a
que menos consome energia no Brasil, por isso a tarifa é tão cara.
Temos uma oferta muito grande de energia e uma demanda muito
pequena. Produzimos muita energia, e a população não consome - a
regra do mercado é o contrário -, por isso cobram um valor absurdo.
Vejam só que loucura, não dá para entrar na cabeça de ninguém, isso
é uma sandice...

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado que volte à discussão do
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Projeto de Lei nº 64/2007.
O Deputado Weliton Prado - É justamente isso, Sr. Presidente. Se

formos ver, o projeto destina 10% dos imóveis populares construídos
pelo governo do Estado aos portadores de deficiência. Se
considerarmos a questão da energia elétrica, de certa forma a energia
elétrica é mais cara do que a prestação da casa popular. É uma
questão estrutural. Tem tudo a ver com a questão do Estado.
Realmente, o projeto é muito bom; estamos encaminhando
favoravelmente à sua aprovação e vamos aprová-lo, mas vamos
cobrar mais recursos do Orçamento - de verdade, não é de mentira,
só para fazer jogo de cena, para colocar na imprensa e mostrar uma
falsa realidade. Não podemos admitir isso.

A Cemig poderia colaborar com esse projeto, porque tem muito
dinheiro nos cofres - R$400.000.000,00 em três meses é muita grana.
Poderia dar sua contribuição para que o Estado construísse mais
casas. Infelizmente, nos últimos cinco anos, o número de casas
construídas é insignificante perto do Orçamento do Estado, que beira
mais de R$30.000.000.000,00 no Orçamento. Não dá para entender.
Há muito recurso, mas infelizmente não é aplicado nas áreas
prioritárias, como por exemplo na construção de casas. Se assim o
fosse, poderia atender prontamente os portadores de necessidades
especiais, os portadores de deficiência física. Basta sensibilidade,
basta prioridade, o que infelizmente o governo não tem. Se
compararmos, como a questão é estruturante, poderíamos tirar
recursos de outras áreas, como da propaganda e da divulgação,
destinar para o programa de módulos populares construídos pelo
Estado e atender os deficientes físicos. Poderíamos vincular o
Orçamento do Estado - é muito importante fazer a vinculação - em
relação à saúde. Hoje o déficit em relação à saúde é grande.
Infelizmente, como a saúde é precária, às vezes os portadores de
deficiência física não recebem o atendimento especial de que
precisam. O déficit chega a quase R$4.000.000.000,00.

Quando se dá prazo para o cumprimento da Emenda nº 29, o
Governador aplaude, mas não quer cumprir a Emenda nº 29, que
determina a aplicação de 12% na saúde. Se esses
R$4.000.000.000,00 fossem aplicados na área da saúde, esses
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portadores de deficiência física teriam atendimento mais justo nessa
área, o que infelizmente não acontece.

Deveríamos vincular os recursos também na área da segurança.
Hoje se arrecada mais de R$400.000.000,00. Infelizmente, esses
recursos não vão para a segurança, vão para o caixa único, e os
policiais têm um dos menores salários de todos os servidores da área
de segurança pública do País. Para se ter um exemplo, em Uberlândia
há 10 Delegados, quando deveria haver 41 Delegados, já que é uma
cidade com quase 600.000 habitantes. Realmente, é um absurdo.
Matérias fresquinhas nos jornais, como “O Globo”, de hoje, mostram
que tudo o que digo é verdade, é realidade, por isso não há recursos a
mais no Orçamento para construir mais casas populares. Está aqui:
“Preso filma abusos em cadeias de Minas Gerais. Prisão não tem
carcereiro, e Estado diz que problema é histórico. Por temer repetição
de barbárie, Juiz mandou soltar presos”. O Juiz mandou soltar
traficantes, assassinos, mandou colocá-los na rua, porque o Estado
afirma que o problema é histórico. Mas, na televisão, fica tudo muito
lindo, tudo muito bonito. Minas avança sem deixar ninguém para trás.
É um pegando na mão do outro, reforço na área de segurança,
contratação de policial. Aqui está a realidade: “Prisão não tem
carcereiro, e Estado diz que problema é histórico. Por temer repetição
de barbárie, o Juiz mandou soltar presos”. Está aqui no jornal “O
Globo” de hoje, não é de ontem.

Essa é a realidade que, infelizmente, a grande imprensa de Minas
Gerais não mostra. É importante a população saber a verdade. Temos
de mostrar a realidade, temos de mostrar o que está acontecendo,
não podemos jogar a sujeira debaixo do tapete. Realmente temos de
falar a verdade.

Por esse motivo estamos encaminhando esse projeto, solicitando o
apoio de todos os companheiros desta Casa para que seja aprovado o
Projeto de Lei Complementar nº 64, do Deputado Gilberto Abramo,
mas que seja colocado recurso para que esse projeto não seja mais
uma lei que fica apenas no papel. Lei que só fica no papel, que não é
cumprida, não adianta. A lei tem de ser cumprida, tem de ser
respeitada. E, para ser respeitada, deve haver recurso no Orçamento
para a construção de casas populares, priorizando os 10% dos
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portadores de deficiência física.
O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado, entendo que V.

Exa. tem razão quando reivindica mais verbas do Orçamento para a
construção de casas populares, mas não pode ser feito como o PT faz
em Belo Horizonte. Na hora de construir um conjunto popular,
entrega-se o dinheiro, R$27.000.000,00 para uma ONG e manda-se
que essa ONG contrate uma empresa privada, que é quem financia o
PT na Prefeitura de Belo Horizonte, numa clara burla à lei de
licitações.

É preciso que se construam casas populares, que se destinem
casas para os deficientes físicos, casas para os policiais militares,
mas que se faça essa construção de forma absolutamente correta.
Não é recomendável que se adotem as medidas que o PT adotou em
Belo Horizonte, ao fazer uma triangulação com uma ONG, com uma
construtora que financia o PT, para burlar o processo licitatório. Então,
que se faça a coisa de forma correta.

Em relação ao sistema penitenciário, não tenho procuração do
governo do Estado, mas posso dizer que é um problema histórico.
Pertenço ao Conselho de Criminologia de Minas Gerais e tenho
conhecimento de que há um déficit enorme no sistema carcerário do
Estado. Mas, nos últimos quatro anos, o governo investiu muito, como
forma de evitar que esse problema se agravasse. Há que se fazer
justiça a este governo no que diz respeito ao sistema carcerário,
porque nenhum outro governo abriu tantas vagas no sistema
penitenciário como este governo.

Gostaria de fazer apenas esses esclarecimentos. Muito obrigado.
O Deputado Weliton Prado - Obrigado pelo aparte, Deputado Délio

Malheiros. Vou ler um trecho do jornal “O Globo” de hoje: “Nos últimos
dois anos, o Ministério Público enviou diversos ofícios à Secretaria de
Defesa Social do Estado, solicitando providências em relação à
cadeia, que não tem um carcereiro sequer”.

O Sr. Presidente - Gostaria de chamar a atenção do Deputado, pois
estamos na fase de discussão do Projeto de Lei nº 64/2007. V. Exa.
está se desviando o assunto.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, reconheço a boa
intenção de V. Exa., mas estranho que V. Exa. não tenha tido essa
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mesma intenção em relação ao aparte do Deputado Délio Malheiros.
O Deputado fez ataques a partidos políticos e mencionou outros
pontos, e V. Exa. não fez essa mesma ponderação ao Deputado.

O Sr. Presidente - Volto a chamar a atenção do Deputado. Se
continuar a desviar-se da matéria em debate, serei obrigado a
interromper o seu pronunciamento.

O Deputado Weliton Prado - V. Exa., infelizmente, tratou de forma
diferenciada o nobre Deputado Délio Malheiros e o Deputado que está
na tribuna.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e faço questão de fazer
esse aparte, porque o nobre Deputado Délio Malheiros levantou
dúvidas sobre o que não deve levantar, que é a Arquidiocese de Belo
Horizonte. Ela é séria; a ação social arquidiocesana é séria; o trabalho
de parceria que a Igreja Católica de Belo Horizonte realiza não só com
a Prefeitura, mas com a sociedade, é sério e não se prestaria a
nenhum tipo de intermediação de recurso para qualquer governo que
fosse. Conheço as pessoas da Arquidiocese e sei que elas não se
prestariam a isso. Não sei exatamente a denúncia que o Deputado fez
como Vereador, mas defendo, sem medo, a Arquidiocese de Belo
Horizonte.

São pessoas sérias, do Arcebispo ao leigo. As pessoas que estão
na Arquidiocese de Belo Horizonte, da Grande BH, encarnam a
questão social como missão de vida. Os núcleos de sem-casas
organizados pela Arquidiocese de Belo Horizonte foram estratégias
para se conseguirem moradias dignas. Respeito muito o Deputado
Délio Malheiros, até porque é uma pessoa muito séria, correta, deve
ter seus fundamentos para fazer questionamentos sobre a
Arquidiocese; todavia, não admito que se diga isso, porque a
Arquidiocese de Belo Horizonte é séria; não se prestaria, portanto, a
fazer intermediações de recursos para partidos políticos, ainda mais
para o PT, que é partido dos trabalhadores. Isso é muito sério. Como
pode o Deputado vir aqui e dizer que a Arquidiocese fez
intermediação para financiar o PT! Então, que prove isso! Quero que
prove que a Arquidiocese de Belo Horizonte está passando recursos
para o PT. Deputado Weliton Prado, isso é muito sério! Não se coloca
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uma Arquidiocese na berlinda dessa forma. Isso é muito grave. Diante
disso, gostaria que o Deputado provasse o que disse. Quem da
Arquidiocese passou recursos para o PT?

O Deputado Délio Malheiros - A HP Engenharia, Deputado.
O Deputado André Quintão - Não quero saber de empresa.

Pergunto: “quem da Arquidiocese? Foi o Arcebispo? Foi Dom
Serafim? Foi Dom Walmor? Quem assinou?”. Quero que prove isso.
Quero saber, pois sou católico. Sou da Arquidiocese, militante da
Igreja Católica, assim como o Deputado Eros Biondini. Não admito
que se coloque a Arquidiocese de Belo Horizonte “sub judice” neste
Plenário, a não ser que se comprove o que se diz.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Não é a Arquidiocese,
Deputado, mas o PT.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Quero saber.
O Sr. Presidente - Deputado Délio Malheiros, o Deputado Weliton

Prado está com a palavra.
O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Concede-me um aparte,

Deputado?
O Deputado Weliton Prado - Já concedi aparte a V. Exa. Parabenizo

o Deputado André Quintão pelas palavras.
Sr. Presidente, tratarei agora da justificativa do projeto do Deputado

Gilberto Abramo. Vejamos: grande número de brasileiros com
deficiências sobrevivem sem possibilidade de acesso à saúde, à
educação e à reabilitação. Em nosso país, 2 milhões de brasileiros
infelizmente não têm acesso à saúde.

Conforme já disse, se o governo cumprisse a Emenda nº 29 - hoje, o
governo do Estado tem um débito de mais de R$4.000.000.000,00 -,
facilitaria o acesso das pessoas à educação. Os professores de Minas
Gerais recebem um dos menores salários do Brasil.

A Organização das Nações Unidas - ONU - calcula que a população
de deficientes em países com as características socioeconômicas do
Brasil corresponde a 10% da população global. Assim, cerca de 15
milhões de brasileiros portam algum tipo de deficiência mental, física
ou sensorial. Não dispomos de estatística oficial. Se juntarmos esse
número aos estudos segundo os quais 12% da população vive com
até meio salário mínimo, teremos cerca de 2 milhões de deficientes
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sobrevivendo com essa renda familiar. Então, 2 milhões de deficientes
sobrevivem com essa renda familiar! A Nação brasileira, portanto,
mantém cerca de 2 milhões de brasileiros presos em suas
deficiências, sem o mínimo de respeito com o ser humano.

É o que diz também o jornal “O Globo”: “Preso filma abusos sexuais
em cadeias de Minas Gerais”. Está aqui: “Corregedor da Polícia
investiga se houve falha devido à presença de celular na cadeia e
abre inquérito para averiguar o caso”. Aliás, esse caso já foi remetido
à Justiça, e o Ministério Público estuda a possibilidade de entrar com
ação contra o governo do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Bráulio Braz (em aparte) - Nobre Deputado Weliton
Prado, quando V. Exa. pediu a palavra para discutir o assunto do
Projeto de Lei nº 64/2007, do Deputado Gilberto Abramo, concedendo
10% das oportunidades para o deficiente físico adquirir casas
populares, estávamos com quórum composto; porém, V. Exa. desviou
tanto o assunto - de enorme importância - que acabamos caminhando
para a polêmica. Quando se convoca uma reunião extraordinária,
apesar de estar no meu primeiro mandato, de ser ainda pouco
experiente nesta Casa, acredito que deveríamos procurar cumprir a
pauta.

Estamos chegando ao final do ano e temos muitos projetos para
serem apreciados, inclusive projetos de interesse dos próprios
Deputados desta Casa, que honradamente vêm aqui lutar e propor
projetos em benefício da população do Estado de Minas Gerais.
Gostaria de pedir ao Sr. Presidente que, quando houvesse esse tipo
de convocação, fizesse cumprir a pauta. É um sacrifício para nós estar
aqui à noite apesar do nosso compromisso com a sociedade de
representá-la aqui.

Então, gostaríamos de votar os projetos de lei. São vários
apresentados pelos nossos nobres colegas, vários deles
importantíssimos. O nobre colega Weliton Prado pediu a palavra para
discutir o assunto e dele se desviou tantas vezes, que já passaram 24
minutos de discussão e já não temos quórum para a continuação dos
nossos trabalhos.

O Deputado Weliton Prado - Concordo plenamente com V. Exa.;
aliás vou solicitar ao Presidente que encerre a reunião por falta de
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quórum, pois, infelizmente, não temos número suficiente, e que meu
tempo seja contado no período da manhã para que eu possa
continuar discutindo o projeto. Gostaria de solicitar de V. Exa. o
mesmo empenho para cobrar do governo do Estado a execução
orçamentária. Se ele executasse o Orçamento, teríamos mais
recursos para a construção de casas populares e os deficientes físicos
poderiam ser atendidos. V. Exa. acha que é fundamental essa
cobrança incisiva? A tarifa de energia elétrica é uma das mais caras
do Brasil, num desrespeito total.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Solicito ao Sr. Presidente que encerre

de plano a reunião e que meu tempo seja contado no período da
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 a extraordinária de
amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Weliton Prado; aprovação - Questões de ordem; discurso
do Deputado João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras
do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús
Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
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Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - 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 Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, ontem, o Deputado
Durval Ângelo ocupou a tribuna para apresentar um fato que chocou
todo o Brasil, especialmente a cidade de Araguari. Foi um crime
bárbaro. Naquele momento, chegou a citar... (- É interrompido.)

O Sr. Presidente - V. Exa. solicitou a palavra para discutir a ata.
O Deputado Weliton Prado - Eu estou discutindo a ata. Pergunto a

V. Exa. qual foi o pronunciamento do Durval Ângelo?
O Sr. Presidente - Ele fez esse pronunciamento na reunião ordinária

da tarde de ontem.
O Deputado Weliton Prado - Ele tratou justamente desse ponto. À

noite, discuti a questão e fiz uma consideração sob a Presidência do
Deputado José Henrique. Citei a matéria do jornal “O Globo”, que
gostaria que fosse incluída, na íntegra, na ata da reunião. Passarei a
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matéria, na íntegra, à assessoria técnica. (- Lê:)
“Preso filma abusos sexuais em cadeia de Minas. Prisão não tem

carcereiro, e o Estado diz que o problema é histórico. Por temer
repetição de barbárie, o Juiz mandou soltar os presos.” Isso foi
publicado na terça-feira, 13/11/2007.

“São Paulo. Um vídeo em poder do Ministério Público de Santa Rita
de Caldas, Minas Gerais, mostra as cenas de abusos sexuais e
barbaridades cometidas por presos contra outros detentos da
pequena cadeia pública local. As imagens, consideradas
estarrecedoras pelo Ministério Público, foram gravadas por um dos
detentos com um telefone celular na madrugada do dia 24 de
setembro. Naquela noite, 4 dos 16 presos da única cela disponível
transformaram outros três detentos em escravos sexuais. Os três
presos foram obrigados, por José Aparecido Ramos, o Nei (assalto a
mão armada); Alexandre Botelho Couto (roubo); Valtair Vieira Silveira,
o Tainho (tentativa de estupro); e Cremildo Carneiro (tráfico), a
entrarem nus no banheiro da cela e a fazer sexo com eles. Os que
não conseguiram foram obrigados a praticar sexo oral com os
agressores ou foram estuprados com cabos de vassoura e canos de
PVC. Nei e Cremildo davam as ordens. No vídeo é possível ouvir as
gargalhadas e provocações dos demais presos durante a barbárie. O
telefone celular com as imagens foi entregue ao advogado Elder de
Souza Oliva, que defende uma das vítimas, e encaminhado ao
Ministério Público.

Nos últimos dois anos, o Ministério Público enviou diversos ofícios à
Secretaria de Defesa Social do Estado, solicitando providências em
relação à cadeia, que não tem um carcereiro sequer. A manutenção é
feita por um funcionário da Prefeitura, que leva comida aos presos três
vezes por dia. Os detentos passam a maior parte do tempo sozinhos.
Na noite do dia 24 de setembro, 16 pessoas estavam amontoadas em
apenas uma cela, porque a outra tinha um buraco na parede, feito
durante tentativa frustrada de fuga, e a terceira era ocupada por dois
adolescentes.

Os quatro agressores foram transferidos para a cadeia pública da
vizinha Andradas, mas voltaram para Santa Rita de Caldas 20 dias
depois, por falta de vagas. Devido à falta de condições mínimas de
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segurança na cadeia de Santa Rita e ao temor de que as
barbaridades se repetissem, o Juiz Eduardo Soares Araújo,
atendendo a pedido do Promotor Nívio Leandro Previato, decidiu
soltar oito presos, entre eles um acusado por tráfico. Não é a primeira
vez que isso acontece em Minas. Em novembro de 2005, o Juiz
Livingston Machado, de Contagem, mandou soltar 16 assassinos e
assaltantes por falta de condições nas cadeias. Em Itanhandu, 15
presos passaram um mês sem carcereiro. Em Ponte Nova, 25 presos
morreram durante um incêndio em agosto, no segundo maior
massacre do sistema carcerário brasileiro, atrás apenas dos 111
mortos do Carandiru, em São Paulo.

O Promotor de Santa Rita de Caldas estuda a possibilidade de abrir
uma ação penal contra o Governador Aécio Neves, do PSDB, e contra
o atual Vice-Governador, Antonio Anastasia, por causa da situação da
cadeia da cidade. ‘Não acredito que essa situação seja exceção nas
cadeias públicas de Minas Gerais, e sim a regra. A maioria delas é
administrada por funcionários cedidos pelas Prefeituras’, disse
Previato. Anastasia não quis dar entrevista. Em nota, a Secretaria
disse que a Corregedoria de Polícia investiga se houve falha devido à
presença do celular na cadeia, e que o inquérito para averiguar o caso
já foi remetido à Justiça.” Eu gostaria que a matéria constasse, na
íntegra, da ata.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que V. Exa. poderá
apresentar requerimento solicitando a inserção da matéria nos anais
desta Casa.

O Deputado Weliton Prado - Considere isso feito, então, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Não cometerei

violência ao Regimento Interno da Assembléia Legislativa, como feito,
infelizmente, pelo Deputado Weliton Prado. O parlamentar, além de
ferir o nosso Regimento, de alguma forma aproveita uma situação
para atacar o PSDB. Só que o Deputado Weliton Prado se esquece de
que é responsabilidade do governo federal uma liberação feita pelo
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Juiz de um preso por tráfico de drogas. Onde estão os presídios
federais? Onde estão os agentes penitenciários federais? O governo
federal tem responsabilidade de abrir essas unidades no País e não
abriu absolutamente nenhuma. E o governo de Minas Gerais tem de
arcar com o ônus relacionado a todos os que cometem crimes
federais no Estado. S. Exa. se esqueceu de tratar disso. Veio aqui
premeditado a atacar o PSDB, que, junto com os Democratas, deu
uma lição ontem ao País, votando contra a prorrogação da CPMF. É
isso que tem de ser lembrado neste Plenário: que o PSDB teve
coragem, junto com os Democratas, de ficar do lado do povo
brasileiro, que não agüenta mais essa voracidade do governo federal
em arrecadar e em manter os recursos em Brasília. Eu nem ia tratar
desse tema, mas vi o Estado de Minas Gerais ser atacado
gratuitamente. O governo estadual está fazendo todo o esforço em
relação à guarda de presos que cometeram crimes federais, mas é
atacado dessa maneira, dizendo que o Promotor abrirá processo
contra o governo de Minas. O governo de Minas Gerais é que deveria
abrir processo contra o governo federal, para que ele assuma suas
responsabilidades. Vejam a situação das estradas: 73% em condições
precárias. E é responsabilidade do governo federal, do PT. Isso não
foi dito aqui. Ao violentar o nosso Regimento, o Deputado deveria ter
pensado nisso. Mas não quero tratar desse assunto. Na verdade, Sr.
Presidente, junto com o Plenário e creio que com V. Exa. também,
queria fazer uma saudação à cidade de Ipatinga, que nos dá mais um
clube na 1ª Divisão do futebol brasileiro. Isso trará para Minas Gerais
mais rodadas, mais jogos do Campeonato Brasileiro, possibilidades de
presença do nosso Estado em campeonatos internacionais. Neste
momento lembramos e saudamos a nossa Ipatinga e o Ipatinga por
essa grande vitória. Chegar à 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro
representa desenvolvimento econômico e turismo para Minas Gerais.
Ficamos muito contentes e celebramos essa vitória de Minas Gerais,
colocando um terceiro clube na Primeira Divisão do Campeonato
Brasileiro. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço a V. Exa. Muito me estranha
o Deputado que nos antecedeu, pois não quer aceitar os fatos e a
realidade. Não sou eu que estou falando, está aqui, no jornal “O
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Globo” de ontem: “Prisão não tem carcereiro, e o Estado diz que o
problema é histórico. Por temer repetição de barbárie, o Juiz mandou
soltar os presos”. Essa é a realidade, essa é a verdade. Quem toma
conta desses presos é um funcionário da Prefeitura. E essa é uma
responsabilidade do Estado. Em Monte Carmelo, também só há um
policial para tomar conta de mais de 80 presos. Aliás, o responsável
pela guarda é um detento domiciliar. Uberlândia, uma cidade com
mais de 600 mil habitantes, tem apenas 10 Delegados, que vivem na
maior dificuldade, têm um plantão atrás do outro, não têm sábado,
domingo, não têm final de semana. Isso, sem falar das péssimas
condições de trabalho. Para funcionar, as forças de segurança
dependem do poder público municipal. Pela legislação, o Município
deveria ter 41 Delegados. Isso não acontece apenas em Uberlândia,
essa é a realidade de todo o Estado de Minas Gerais. Relativamente à
CPMF, quem a criou foi o PSDB, o Governo Fernando Henrique
Cardoso. Criaram o monstro, engordaram-no e agora querem matá-lo
de uma hora para outra. É preciso diminui-la gradativamente. Tem de
haver coerência, da mesma maneira que cobramos coerência da
Cemig. Não queremos acabar da noite para o dia com o ICMS da
Cemig. Agora, não podemos aceitar 62% de tributos, encargos que o
cidadão tem de pagar, na conta de luz. Isso é um absurdo. Só de
ICMS, que é a cobrança por dentro, são 47%. Não queremos e não
aceitamos que seja cobrado esse valor exorbitante. É o maior ICMS
de todos os Estados da Federação. Não queremos acabar com o
ICMS, mas diminuí-lo para, pelo menos, 25%, que é a média nacional.
Da mesma maneira, acho que deve acontecer com a CPMF, tem de
haver alterações. Realmente, a carga tributária do nosso país é muito
alta. Temos de ter coerência. O que estamos falando nada mais é que
a realidade, os fatos estão registrados na grande imprensa do País.
Há uma tristeza lastimável pela falta de condições de trabalho das
forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Em todas as
pesquisas, uma das maiores preocupações da população é
justamente a segurança pública: há insegurança e criminalidade que
aumentam a cada dia, tanto na Região Metropolitana de Belo
Horizonte quanto no interior, além de péssimas condições de trabalho
dos policiais. Como disse o Deputado Antônio Júlio, o que foi motivo
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de gargalhada, o policial, num momento de interceptação, foi atirar,
mas o revólver estava enferrujado, e a bala não saiu. O policial, então,
mandou o revólver na cabeça do bandido. Isso é um absurdo. Existe
um depoimento sobre um armamento de dois canos, do qual apenas
um funcionava. Em algumas cidades, os policiais não têm veículos ou
têm que empurrá-los, porque só pegam no tranco. O policial é muito
mal remunerado. A situação é muito difícil, e estamos alertando e
cobrando do governo do Estado coerência, para que crie o Fundo
Estadual de Segurança Pública. São arrecadados, por ano,
R$400.000.000,00 de taxa de segurança pública. Infelizmente, esses
recursos vão para o caixa único do Estado, não vão para a segurança
pública. Então, cobramos e exigimos uma postura firme e urgente por
parte do governo do Estado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, meu partido foi citado, e
foram feitas citações mentirosas. Por isso, solicito a palavra pelo art.
164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, quero dizer que é mentirosa a fala de que foi o

PSDB que criou esse imposto que seria transitório. Ele é anterior ao
Governo Fernando Henrique Cardoso. Essa mentira está sendo
repetida milhares de vezes, na expectativa dos que a usam de que ela
se transforme em verdade. Esse imposto surgiu quando Adib Jatene
era Ministro, em governos passados ao governo do PSDB. Por isso,
quero cumprimentar o meu partido pela postura. O Deputado que me
antecedeu, favorável à prorrogação da CPMF, tem a sua posição. O
PSDB tomou posição contrária, o que foi explicitado nos votos dos
Senadores e dos Deputados Federais do PSDB.

Quero congratular-me com os companheiros, Deputados Federais e
Senadores do PSDB, que tiveram uma posição em favor do povo
brasileiro e negaram qualquer entendimento, qualquer negociação
com o governo federal, que colocaram sua posição muito clara em
favor da população brasileira, que não agüenta mais essa carga de
imposto sobre as empresas e sobre o povo brasileiro. Venho aqui
cobrar do governo federal, cobrar do Presidente Lula, cobrar do PT o
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presídio federal de Minas Gerais. Está pesando sobre o povo de
Minas Gerais a guarda de presos de crimes federais, de criminosos
que vão nas nossas fronteiras, contrabandeiam armas, trazem drogas
e vão para as nossas cadeias. Cobro do governo federal a construção
de penitenciárias; cobro do governo federal a guarda dos presos de
crimes federais; cobro do governo federal recursos para a segurança
pública, para que o governo do Estado dê conta de guardar os presos
que não lhe pertencem. É bom até perguntar: se temos 10 Delegados
da Polícia Civil em Uberlândia, quantos temos da Polícia Federal?
Qual é o vazio dos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal em
Minas Gerais, com seus 853 Municípios, com todas as suas
comarcas? O governo de Minas Gerais tem de colocar a Polícia
Militar, tem de colocar a Polícia Civil, tem de colocar a Polícia
Rodoviária Estadual. Qual é a participação do governo federal? Há
quantos Delegados em Minas Gerais? Faremos essa pesquisa.
Mostraremos ao povo de Minas a omissão do governo federal em
relação à segurança pública e às estradas federais do nosso Estado.
Também mostraremos as péssimas condições de trabalho com que os
patrulheiros rodoviários federais enfrentam o crime em nossas
rodovias, naqueles quartinhos apertados. Na saída para o Rio de
janeiro, os patrulheiros ficavam dentro de um microônibus, no frio,
naquela situação. Agora, os patrulheiros rodoviários ficam em um
contêiner, e o Deputado vem falar sobre segurança pública. Posso
dizer das péssimas condições de trabalho dos patrulheiros rodoviários
federais em Minas e que faltam 3 mil homens em nossas rodovias
federais.

Sr. Presidente, desculpe-me. Minha intenção era fazer uma
saudação ao Ipatinga, à cidade de Ipatinga e a Minas Gerais. Mas é
impossível ficar calado diante de um ataque gratuito dessa maneira,
violentando o Regimento desta Casa, discutindo ata e tratando da
reportagem de um jornal que tem de ser questionada, porque temos
de mostrar para o povo de Minas as responsabilidades dos entes
federados. Minas Gerais tem trabalhado muito em relação à
segurança pública. Esperamos que o governo federal ocupe seu
espaço e efetivamente ajude na segurança pública. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião o Projeto de Resolução nº 1.630/2007, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
27/3/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Ana Maria Resende, Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Carlin
Moura, membros da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática; e o Deputado Gustavo Valadares, membro da Comissão
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Estão presentes,
também, as Deputadas Elisa Costa e Gláucia Brandão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça,
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declara aberta a reunião e comunica às Deputadas e aos Deputados
que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião destas
Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
a influência da mídia na formação da mulher. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Virgília Rosa,
Coordenadora Especial de Políticas Públicas para as Mulheres; Noélia
Pereira Prado, assessora de Comunicação da Secretaria Adjunta dos
Direitos de Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;
Neusa Cardoso de Melo, da Articulação de Mulheres Brasileiras; e o
Prof. Carlos Alexandre Gualberto Freire, coordenador do Curso de
Comunicação Social da Universidade Fumec, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidente, como uma das autoras do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais. Em seguida passa a palavra as outras autoras presentes, para
que também façam suas considerações. Em seguida o Deputado
Carlin Moura faz uso da palavra. 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 conjunta conforme edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura -

Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Walter Tosta e Ronaldo Magalhães
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Elisa Costa, 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
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento
das seguintes proposições, em turno único, para as quais foram
designados os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.651,
1.666 e 1.679/2007 (Deputado Walter Tosta); 1.655 e 1.681/2007
(Deputado Domingos Sávio); 1.501/2007 (Deputada Elisa Costa); e
1.435/2007 (Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os Projetos de Lei nºs 141, 1.549, 1.557, 1.562, 1.638 e
1.618/2007, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Domingos
Sávio); 405/2007, este com a Emenda nº 1, 1.554, 1.559 e 1.607/2007
(relatora: Deputada Elisa Costa); 1.387, 1.409, 1.510 e 1.594/2007
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); 1.590 e 1.633/2007
(relator: Deputado Walter Tosta), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.375/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
985, 1.277, 1.457, 1.475, 1.485, 1.506, 1.508, 1.528 e 1.531/2007.
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 Gil Pereira em que solicita a realização de audiência
pública em Montes Claros, com a finalidade de discutir, com políticos
e lideranças mineiras, a questão da qualificação profissional e a
inserção dos jovens no mercado de trabalho no Norte de Minas; Carlin
Moura em que solicita seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Participação Popular para discutir a terceirização da
mão-de-obra na Cemig e a campanha salarial de 2007 dos
eletricitários mineiros; e da Deputada Elisa Costa em que solicita a
realização de audiência pública para debater o tema "Igualdade Racial
e o Mercado de Trabalho - Desafios de Novas Oportunidades", como
uma das atividades de reflexão e comemoração do Dia Nacional da
Consciência Negra. 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, 14 de novembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Walter Tosta

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/10/2007
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, 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 apreciar
a matéria constante da pauta. 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, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.397/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Wander
Borges). Passa-se à 2ª Fase da 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 1.371 e 1.374/2007. 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 da Deputada Ana Maria Resende,
em que solicita seja realizada visita desta Comissão à Copasa, para
conhecer a estação de tratamento de esgoto do Município de Belo
Horizonte, bem como a qualidade da água que retorna para o Rio das
Velhas, e do Deputado Weliton Prado (2), em que solicita seja
realizada reunião conjunta com as Comissões de Saúde, de Política
Agropecuária e de Defesa do Consumidor para debater, em audiência
pública, o esquema de adulteração do leite longa vida no Estado e
realizar visita desta Comissão ao Ministério da Agricultura, à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, às autoridades que estão
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verificando a adulteração do leite e às indústrias e cooperativas
envolvidas. 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, 14 de novembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães -

Ademir Lucas.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues, Sebastião Costa e Ademir Lucas, 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 Sargento Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.711, 1.712, 1.724 e 1.728/2007 (Deputado Gilberto Abramo);
1.710, 1.716, 1.717, 1.719, 1.726 e 1.734/2007 (Deputado Sebastião
Costa); 1.708, 1.727 e 1.730/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.713,
1.721 e 1.735/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.709, 1.714,
1.723, 1.725 e 1.733/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.718, 1.722,
1.729 e 1.732/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); e 1.707, 1.715,
1.720, 1.731 e 1.736/2007 (Deputado Neider Moreira); e Projeto de
Resolução nº 716/2007 (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 1.704/2007 na forma do Substitutivo nº 1 e 1.680/2007 com
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as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de
redistribuição); 118 e 1.414/2007, ambos na forma do Substitutivo nº 1
e 1.269/2007 com as Emendas nºs 1 a 16 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 114/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 755/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.583/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); e 1.682/2007 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva). O parecer sobre o Projeto de Resolução nº 716/2007,
no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de
prazo solicitada pelo relator, Deputado Hely Tarqüínio. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no
1º turno, do Projeto de Lei nº 681/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição). Os Projetos de Lei nºs 1.313,
1.514 e 982/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimentos, respectivamente, dos Deputados Almir Paraca, Delvito
Alves e Sargento Rodrigues, aprovados pela Comissão. São
convertidos em diligência à Seplag e ao Prefeito do Município de
Conceição da Barra de Minas o Projeto de Lei nº 1.686/2007 e à
Seplag e ao Prefeito do Município de Poços de Caldas o Projeto de
Lei nº 1.689/2007. 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 pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 1.091 e 1.701/2007 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 1.305/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
1.691/2007 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição); e 1.694/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues).
O Projeto de Lei nº 1.511/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela
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
Sebastião Costa em que solicita seja o Projeto de Lei nº 1.560/2007
devolvido a Comissão de Constituição e Justiça, em 2º turno, nos
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termos do art. 185, § 2º, do Regimento Interno. É convertido em
diligência ao autor o Projeto de Lei nº 1.699/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Neider
Moreira.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2007
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Paulo Guedes (substituindo este à Deputada Elisa
Costa, por indicação da Liderança do PT), Doutor Rinaldo
(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da
Liderança do BSD), Ruy Muniz (substituindo o Deputado Jayro Lessa,
por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica que estão abertos até o
dia 20/11/2007 os prazos para o recebimento de emendas aos
Projetos de Lei nºs 1.737 e 1.738/2007 e que foram prorrogados até o
dia 23/11/2007 os prazos para o recebimento de emendas aos
Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007. A seguir, faz a leitura da
justificativa da ausência do Deputado Agostinho Patrús Filho na
reunião. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.673/2007 (Deputado Jayro Lessa); 1.674/2007
(Deputado Sebastião Helvécio); 1.675/2007 (Deputado Agostinho
Patrús Filho), no 1º turno. Registra-se a presença do Deputado Zé
Maia, que assume a Presidência dos trabalhos. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
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de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
2º turno, do Projeto de Lei nº 1.446/2007 na forma do vencido no 1º
turno (relator: Deputado Doutor Rinaldo, em virtude de redistribuição);
e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 18/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Ruy Muniz, em virtude de redistribuição); 408/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição). Os
Deputados Antônio Júlio e Ruy Muniz se retiram da reunião. Registra-
se a presença do Deputado Célio Moreira. São aprovados a seguir os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.480 e
1.481/2007 (relator: Deputado Célio Moreira, em virtude de
redistribuição); 1.602 e 1.645/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa, em
virtude de redistribuição); 1.631/2007 (relator: Deputado Paulo Gudes,
em virtude de redistribuição). São aprovados também os pareceres
pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 184 e 849/2007 (relator:
Deputado Paulo Guedes, em virtude de redistribuição). O Deputado
Jayro Lessa, relator do Projeto de Lei nº 30/2007, retira o seu parecer
lido anteriormente, e solicita a distribuição em avulso de outro parecer,
que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,
sendo sua solicitação deferida pelo Presidente da Comissão. O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 438/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado, em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Antônio Júlio. Os Projetos de Lei nºs 614, 1.124, 1.227 e
1.233/2007 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.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Agostinho Patrús Filho.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/11/2007
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Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco 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 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 comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Secretário-Geral da Mesa, José
Geraldo de Oliveira Prado, encaminhando, para conhecimento e
providências cabíveis, cópia de ação civil em curso na Comarca de
Santa Rita de Caldas, proposta pelo Ministério Público e enviada a
esta Casa pelo Juiz de Direito dessa Comarca, Sr. Eduardo Soares de
Araújo, apontando os danos ambientais provocados pela extração
ilegal de granito ornamental naquele Município, em face da omissão
das autoridades locais; do Sr. Guilherme Wagner Ribeiro, morador de
Belo Horizonte, encaminhando texto publicado no jornal “O Estado de
São Paulo”, no dia 31/10/2007, onde é feita crítica contundente ao
Projeto de Lei nº 3.057, da Câmara Federal, que trata da Lei de
Parcelamento do Solo Urbano; do Deputado Vanderlei Miranda,
solicitando o empenho da Comissão para viabilizar a solução para a
poluição excessiva da lagoa existente no Município de Confins,
conforme denúncias do Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico e da Chefe de Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura
desse Município; e do Sr. Jair Afonso T. de Carvalho, engenheiro
florestal do IEF, do Escritório de Pedro Leopoldo, comunicando a
contaminação da água da Piscicultura Geneforte Agropecuária Ltda.,
nesse Município, por piretróides, e, tendo em vista que o ocorrido
possa extrapolar os impactos pontuais da piscicultura em questão,
configurando danos ambientais de maiores proporções, solicita que
sejam tomadas as providências para averiguação e solução do
problema. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
1.116/2007, no 2º turno, para o qual designou relator o Deputado
Almir Paraca. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 952/2007, na
forma do Substitutivo nº 2, apresentado (relator: Deputado Inácio
Franco). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Almir
Paraca, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.105/2007,
no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Inácio Franco. 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 Carlos Pimenta em
que solicita seja realizada audiência pública no Município de Montes
Claros para se discutirem as questões relacionadas com a mata seca,
em especial o Projeto de Lei nº 1.116/2007, de autoria da Deputada
Ana Maria Resende; e Dinis Pinheiro em que solicita a realização de
audiência pública, com os convidados que menciona, para se
discutirem os danos ambientais provocados pelo tráfego intenso de
carretas de minério da Empresa Mineral do Brasil e o rebaixamento do
lençol freático causado pela atividade minerária, ambos no Município
de Mário Campos, em especial na comunidade de Bom Jardim. A
Presidência recebe os seguintes requerimentos, que serão apreciados
oportunamente: do Deputado Carlin Moura em que solicita sejam
enviados ofícios, em caráter de urgência, à Feam, ao Copam e à
Supram-Central, para que convoquem audiência pública sobre o EIA e
o Rima, elaborados para o projeto "Mina a Céu Aberto",
empreendimento de responsabilidade da MMX Mineração e Metálicos
S.A., implantado no Município de Conceição do Mato Dentro; do
Deputado Gil Pereira em que solicita seja realizada audiência pública,
com os convidados que menciona, para se discutirem os problemas
oriundos da crescente demanda pelo gás natural e da necessidade de
corte do fornecimento do insumo às distribuidoras pela Petrobras, no
último dia 30/10/2007; e do Deputado Paulo Guedes em que solicita
seja realizada audiência pública, com os convidados que menciona,
no Município de São Francisco, para se discutirem os impactos e as
soluções para o problema da poluição do Rio São Francisco por algas
azuis. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Almir Paraca -

Wander Borges - Inácio Franco.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/11/2007
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Eros Biondini
e Fahim Sawan (substituindo este ao Deputado Zezé Perrella , por
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan, 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 e comunica o
recebimento das seguinte correspondência, publicada no “Diário do
Legislativo” de 6/11/2007: ofícios dos Srs. Ronaldo Scucato,
Presidente do Sistema Ocemg-Sescoop-MG, e Valentino Rizzioli,
Presidente da CNH Latin America. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.641/2007, em turno único
(Deputado Eros Biondini), e 16/2007, em 1º turno (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. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.378, 1.379,
1.381, 1.388, 1.391 e 1.404/2007. 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 Fahim Sawan, em
que solicita seja encaminhado às Secretarias de Meio Ambiente e de
Turismo pedido de informações sobre as providências tomadas por
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elas em decorrência dos assuntos debatidos em audiência pública
desta Comissão, ocorrida em Peirópolis, que debateu a viabilização
do Projeto Uberaba - Terra dos Dinossauros; e Vanderlei Miranda, em
que solicita reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Meio
Ambiente para, em audiência pública, debater o assoreamento da
Lagoa Central de Confins e o esgotamento sanitário na cidade.
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, 14 de novembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Braúlio Braz - Eros Biondini - Cecília

Ferramenta.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 7/11/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Adalclever Lopes (substituindo este ao
Deputado Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB) e
Inácio Franco (substituindo o Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do PV), 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 Adalclever Lopes, 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 Lei Complementar
nº 29/2007 e Projetos de Lei nºs 1.658, 319, 909, 1.342, 1.483, 1.517,
1.529 (Deputado Inácio Franco); 1.533, 1.534, 1.539, 1.540, 1.541,
1.544 e 1.546/2007 (Deputado Adalclever Lopes). 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 Lei Complemetar nº
29/2007 e do Projeto de Lei nº 1.658/2007 (relator: Deputado Inácio
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Franco). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 319, 909, 1.342, 1.483, 1.517, 1.529 (relator:
Deputado Inácio Franco); 1.533, 1.534, 1.539, 1.540, 1.541, 1.544 e
1.546/2007, (relator: Deputado Adalclever Lopes). 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, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Gilberto

Abramo.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 8/11/2007

Às 9h15min, comparece na Sala de Reuniões do Presídio Jorge
Vaz, no Município de Barbacena, o Deputado Durval Ângelo, membro
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada 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 mortes ocorridas no Hospital Presídio Jorge Vaz, no Município
de Barbacena, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Fabrício Marques Ferragini, Promotor
de Justiça de Ribeirão das Neves e Coordenador Auxiliar da
Promotoria de Justiça Metropolitana, justificando sua ausência na
reunião desta Comissão do dia 24/10/2007, às 14h30min; Gilmar de
Assis, Promotor de Justiça e Diretor da SPJ - Secretaria das
Promotorias de Justiça da Comarca de Contagem, informando que o
Ofício nº 2.262/2007/SGM foi distribuído para a 14ª Promotoria de
Justiça; Gustavo Fantini de Castro, Promotor de Justiça da Comarca
de Contagem, justificando sua ausência na reunião do dia 1º/11/2007
desta Comissão; e de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: dos detentos da
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cadeia pública de Raul Soares (25/10/2007); dos Srs. Cel. BM José
Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais; Luís Cláudio Fonseca Magalhães, Promotor de
Justiça da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa; e Lécio
Resende da Silva, Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (26/10/2007); Shirley Fenzi Bertão,
Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente;
Heráclito Fortes, Senador da República; Francisco Vieira Chagas,
Delegado-Geral de Polícia; e Cláudio de Souza, Corregedor do
Conselho Regional de Medicina (6/11/2007). A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Mauro Borgo, Diretor
Hospitalar do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena,
representando o Deputado Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva,
Secretário de Saúde; Marcelo José Gonçalves da Costa, Diretor-Geral
do Centro de Apoio Médico e Pericial, representando Genilson Ribeiro
Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional da Secretaria de
Defesa Social - Suap -; Lenira de Castro Luís, Promotora de Justiça
da Comarca de Barbacena; Luis Carlos Netto, Presidente do Conselho
Curador do Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz; Valéria Vieira Carvalho
Santana, Diretora do Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz;
Luciana Nohe de Moura, Corregedora da Secretaria de Defesa Social;
Sebastião Vidigal, perito do Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz; e Pe.
Alvim Gonçalves Valério, Capelão do Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz,
que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval
Ângelo, 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.
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, 14 de novembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/11/2007

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, Chico Uejo, Inácio Franco e Lafayette de Andrada
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, 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
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 discutir e
votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Elmiro Nascimento em que solicita seja
convidado o Corregedor do Tribunal de Contas, Conselheiro Antônio
Carlos Andrada, para prestar esclarecimentos, em audiência pública,
sobre as notícias divulgadas pela mídia mineira referentes ao incêndio
ocorrido nas dependências do edifício-sede desse Tribunal. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Ademir Lucas.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Inácio Franco, Ivair Nogueira,
Antônio Júlio e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Gustavo
Valadares e Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a
leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
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destina a obter esclarecimentos, em audiência pública, sobre as
notícias divulgadas pela mídia mineira referentes ao incêndio ocorrido
nas dependências do edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o
Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Corregedor do Tribunal de
Contas do Estado, que é convidado a tomar assento à mesa. A
Presidência faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra ao convidado, para que faça 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 do convidado e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

André Quintão.
ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2007
Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette
de Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes
também os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Gilberto
Abramo, João leite e Irani Barbosa. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação da Mensagem nº 22/2007, que
conclui pela sua aprovação por meio de projeto de resolução (relator:
Deputado Lafayette de Andrada) e, em turno único, do Projeto de
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Resolução nº 1.399/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho) e,
no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 772/2007 (relator: Deputado
Antônio Júlio) e 788/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa) na forma do
vencido no 1º turno; e 1.237/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio). O
Deputado Lafayette de Andrada se retira da reunião. São aprovados a
seguir os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs 30/2007 na forma do Substitutivo nº 2; 1.637/2007 com a Emenda
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro
Lessa); 1.233/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte (relator: Deputado Antônio Júlio). O
Deputado Agostinho Patrús Filho se retira da reunião. Registra-se a
presença do Deputado Lafayette de Andrada. São aprovados também
os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.674/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de
redistribuição); 1.227 e 1.414/2007 na forma dos Substitutivos que
receberam o nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 1.675/2007
(relator: Deputado Agostinho Patrús Filho); 614/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Cultura, e pela rejeição das
Emendas nºs 1 a 7, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Lafayette de Andrada), e o parecer que conclui pela rejeição
do Projeto de Lei nº 438/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio). O
Presidente determina a distribuição em avulso, do parecer que conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.585/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Jayro Lessa). O Projeto de Lei nº
1.124/2007 é retirado da pauta por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária e para a reunião extraordinária, hoje, às 19h30min,
para apreciação do parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.585/2007,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Gilberto

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

1.091/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar denominação à rodovia que liga os Municípios de Nova
Resende e Bom Jesus da Penha.

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. art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.091/2007 tem por escopo dar a denominação

de Jacy Batista Correa à rodovia que liga os Municípios de Nova
Resende e Bom Jesus da Penha.

Jacy Batista Correa foi um empresário e político que soube defender
os interesses e demandas do Município de Nova Resende, do qual foi
Vereador e Prefeito por dois mandatos.

Na década de 60, conseguiu a emancipação político-administrativa
do Distrito de Bom Jesus da Penha, hoje Município próspero. No
governo Eduardo Azeredo foi realizada a pavimentação asfáltica no
trecho que liga Nova Resende a Muzambinho, graças à sua
intervenção.

Como empreendedor e homem público, deixou a sua marca nos
Municípios de Nova Resende e Bom Jesus da Penha, nos quais viveu,
e angariou a admiração e os respeito dos moradores, em vista da sua
atuação honesta e proveitosa.

Falecido em 1998, populares e lideranças de ambas as localidades
desejam homenageá-lo, por meio do projeto de lei ora analisado.

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

1.091/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Paulo Guedes, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.522/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em

epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Ribeirão das Neves o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007 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.

Na reunião de 18/9/2007, esta relatoria solicitou fosse a proposição
baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, para que se manifestasse sobre a pretendida alienação; ao
Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves, a fim de manifestar sua
concordância com os termos do projeto; e à autora, para a
identificação da parte do imóvel a ser doada.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto de lei.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.522/2007 tem como finalidade conferir
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Ribeirão das Neves uma área de 56.240,43m², situada
no local denominado Fazenda Mato Grosso, nesse Município,
registrada sob o nº 160, a fls. 35 do Livro 3, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Betim.

Cabe destacar que a alienação de patrimônio público obedece ao
disposto no 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 a abrigar uma extensão do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais - Cefet-MG. De acordo com o
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Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves, a doação irá beneficiar os
jovens da cidade, uma vez que ampliará o atendimento da demanda
educacional.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área 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.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por meio da Nota Técnica nº 250/2007, manifestou-se de forma
favorável à alienação pretendida, sugerindo alterações na área e nos
dados cadastrais do imóvel e a inclusão do memorial descritivo da
parte a ser doada, uma vez que se trata de um desmembramento. Em
decorrência disso, 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 1.522/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão das

Neves 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

Ribeirão das Neves uma área com 56.583,89m² (cinqüenta e seis mil
quinhentos e oitenta e três vírgula oitenta e nove metros quadrados),
conforme identificação do Anexo desta lei, situada no local
denominado Fazenda Mato Grosso, nesse Município, a ser
desmembrada de área maior, registrada sob o nº 17.186, a fls. 145 do
Livro 3-E, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar uma extensão do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais - Cefet-MG.

Art. 2º - 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. 1º.
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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)
A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: parte do M-

1, nas coordenadas UTM, N=7.814.843,18 E=595.619,91 com base
na planta da Penitenciária José Maria Alkimim, na divisa de fundo dos
lotes 26 e 27 da quadra 125 do Bairro Sevilha e Penitenciária José
Maria Alkimim; segue com azimute de 136º 41’ 51”, e distância de
201,50m (duzentos e um vírgula cinqüenta metros), têm-se M-2; daí
com azimute de 241º 32’ 07” e distância de 315,79m (trezentos e
quinze vírgula setenta e nove metros), têm-se M-3; daí com azimute
de 331º 32’ 07” e distância de 195,53m (cento e noventa e cinco
vírgula cinqüenta e três metros), têm-se M-4, onde deixa de confrontar
com área remanescente da Penitenciária José Maria Alkimim e inicia
confrontação com lotes da quadra 124 do Bairro Sevilha, daí com
azimute de 61º 41’ 52” e distância de 264,57m (duzentos e sessenta e
quatro vírgula cinqüenta e sete metros), têm-se M–1, onde teve início
esta descrição, totalizando uma área de 56.583,89m² (cinqüenta e
seis mil quinhentos e oitenta e três vírgula oitenta e nove metros
quadrados).

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.524/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre a obrigatoriedade de as farmácias manterem, para
consulta, um exemplar de bula transcrito em braile para cada
medicamento comercializado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007, 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.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, “d”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em análise visa a possibilitar o acesso das pessoas
com deficiência visual ao conteúdo das bulas de medicamentos
comercializados no Estado.

É sabido que se encontra relacionada entre as competências desta
Comissão a integração social do portador de deficiência, haja vista o
teor da alínea “d” do inciso XIV do art. 102 do Regimento Interno.

Assim, cumpre a este Poder observar os termos em que se
fundamenta a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência
e buscar concretizar os seus objetivos, em especial no que se refere à
concessão do amparo a essas pessoas, sobremaneira no tocante à
garantia de seus direitos básicos, como o direito de ir e vir, para o qual
é imprescindível a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos e
a adequação desses bens e serviços à pessoa com deficiência.
Assim, a medida postulada no projeto vem ao encontro do objetivo de
remover um obstáculo que pode impedir o pleno exercício dos direitos
desses cidadãos. De fato, as barreiras a serem removidas não se
restringem às arquitetônicas.

Em sua justificação, o autor do projeto afirma que, como método
eficaz de comunicação escrita, o sistema braile é único. De fato, no
âmbito da palavra escrita é esse o sistema que permitirá à pessoa
com deficiência visual um maior grau de autonomia no que tange ao
acesso a todo tipo de informação relevante para o acompanhamento
de receituário médico e de outras questões afetas à sua saúde.
Todavia, bem andou a Comissão de Constituição e Justiça ao prever,
no substitutivo que apresentou, a possibilidade de fornecimento a
essa categoria de consumidor do exemplar da bula de medicamento
em áudio. Essa alternativa permite contornar o problema do excessivo
volume de papéis que seria gerado no caso de utilização exclusiva do
mecanismo de transcrição das bulas em braile.

Com efeito, tem este Parlamento a oportunidade de promover a
concretização da garantia constitucional do uso e gozo do direito de
acesso às informações relativas aos medicamentos comercializados
no Estado, em benefício dos cidadãos com deficiência. Estamos
falando, essencialmente, de um aspecto inegavelmente vinculado à
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proteção da saúde, direito universal, porque de todos, e dever do
Estado. A este compete garanti-lo mediante a criação de políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação. É o que determina o art.
196 da Constituição Federal, no seu Título VIII, que trata da Ordem
Social, que tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o
bem-estar e a justiça sociais (Constituição da República, art. 193).

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

1.524/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta, relator - Elisa Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.584/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem nº 98/2007, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa o projeto de lei epígrafe, que a altera a Lei nº
14.941, de 29/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -
ITCD.

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 jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
A proposição sob comento, segundo a exposição de motivos

elaborada pelo Secretário de Fazenda, anexada à mensagem do
Governador do Estado, prevê alterações na citada lei, com o intuito de
ajustá-la às prescrições da Lei Federal nº 11.441, de 2007, que altera
dispositivos do Código de Processo Civil, dispondo sobre a separação
e o divórcio consensual, o inventário e a partilha extrajudicial. O
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projeto prevê que o imposto em questão incidirá quando o inventário e
a partilha forem efetivados por escritura pública, se o último domicílio
do autor da herança tiver sido no Estado, vincula a isenção do imposto
relativo a transmissões “causa mortis” ao valor do monte partilhável,
estabelece critérios relativos à presunção do valor do quinhão antes
da partilha para obter a base de cálculo do imposto, dispõe que será
considerado, para efeito de determinação das alíquotas, o valor total
do quinhão recebido pelo herdeiro, legatário ou donatário e, por fim,
revoga o art. 27, o qual fixa penalidade pela inobservância do prazo
para requerimento do inventário.

O imposto de que trata a proposta em análise é instituído pelo
Estado nos termos do que dispõe o art. 155, I, da Constituição da
República, cabendo, portanto, àquele ente federado o
estabelecimento da base de cálculo, da alíquota, bem como das
hipóteses de não - incidência e de isenção.

As regras constitucionais atinentes à exação em questão são as
seguintes:

“Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;

(...)
§ 1º - O imposto previsto no inciso I:
(“Caput” com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº

3, de 17/3/1993.)
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao

Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao

Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver
domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá a competência para sua instituição regulada por lei
complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o “de cujus” possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve

o seu inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.”.
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Como se vê, a atual Constituição da República repartiu o antigo ITBI
do Estado em “causa mortis” e “inter vivos”, atribuindo aos Estados o
imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer
bens ou direitos, ou seja, as transmissões a título gratuito, e aos
Municípios, o imposto sobre transmissão “inter vivos” de bens imóveis
por ato oneroso.

Segundo o doutrina de Sacha Calmon Navarro de Coêlho, “resta
definir em lei complementar ou na sua falta (e até que sobrevenha) em
lei ordinária estadual se o imposto incidirá sobre o espólio, antes da
partilha, ou se vai gravar os ‘quinhões’ de cada herdeiro legatário, cuja
técnica impositiva é diversa” (“Comentários à Constituição de 1988”,
5ª ed.). No Estado foi editada a Lei nº 14.941, de 2003, que está
sendo modificada, sendo uma das alterações a previsão de que o
ITCD incidirá sobre os quinhões de cada herdeiro ou legatário.

E ainda, a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2002, conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14 dispõe que a
concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverão estar
acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Além dos parâmetros citados, a proposta, segundo a mencionada
norma, deveria demonstrar que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da Lei Orçamentária ou estar acompanhada de
medidas de compensação, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

No entanto, com o fito de aprimorar o projeto em estudo quanto à
técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo
nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.584/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe
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sobre o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos- ITCD.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei nº 14.941, de

29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 2º - (...)
III - o inventário ou o arrolamento judicial ou extrajudicial se

processar neste Estado;
(...)
Art. 3º - (...)
I - a transmissão “causa mortis”:
a) cujo monte partilhável seja composto de um único imóvel ou da

fração ideal desse imóvel, com valor total de até 30.000 Ufemgs (trinta
mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), desde que não
tenham sido transmitidos outros bens ou direitos além dos previstos
na alínea “b” deste inciso;

b) de roupa e utensílio agrícola de uso manual, bem como de móvel
e aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências
familiares;

(...)
Art. 4º - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou

direito recebido em virtude de sucessão legítima ou testamentária ou
de doação, expresso em moeda corrente nacional e em seu
equivalente em Ufemg.

(...)
§ 4º - Na transmissão “causa mortis”, para obtenção da base de

cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como valor do
quinhão:

I - do herdeiro legítimo, o que lhe cabe no monte partilhável,
segundo a legislação civil;

II - do herdeiro testamentário, o valor do legado ou o valor da
herança atribuída, segundo a legislação civil.

§ 5º - O pagamento do imposto utilizando-se da presunção a que se
refere o § 4º:

I - possibilitará a restituição do valor eventualmente pago a maior, o
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qual será verificado por ocasião da partilha;
II - não ensejará diferença de imposto a recolher, salvo na hipótese

em que forem apurados bens e direitos não considerados por ocasião
do pagamento.

(...)
Art. 10 - (...)
§ 2º - Para efeito de determinação das alíquotas, considera-se o

valor total do quinhão recebido pelo herdeiro, legatário ou donatário,
independentemente de onde estejam situados os bens imóveis,
inclusive na hipótese de:”

Art. 2º - Fica revogado o art. 27 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro
de 2003.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira -
Hely Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 708/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 708/2007, de autoria do Deputad o Padre João,

que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às Culturas da
Floricultura e Horticultura 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.

Ao analisar o projeto, esta Comissão verificou a ocorrência, no texto
aprovado, de algumas impropriedades na redação e na articulação de
dispositivos merecedoras de reparos técnicos. Para saná-las, a
Comissão procedeu à reordenação de algumas disposições e a
alterações de redação, preservando, em todos os casos, o conteúdo
da matéria aprovada.

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

PROJETO DE LEI N° 708/2007
Institui a política estadual de apoio à floricultura.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a política estadual de ap oio à floricultura, com

o objetivo de promover a floricultura como instrumento do
desenvolvimento socioeconômico regional e integrado do Estado.

§ 1º - A política de que trata esta lei integra a política estadual de
desenvolvimento agrícola, instituída pela Lei nº 11.405, de 28 de
janeiro de 1994.

§ 2º - Para os fins desta lei, a floricultura compreende, além da
produção de flores, a atividade agrícola voltada para a produção de
mudas e sementes.

Art. 2° - Os programas governamentais e os empreend imentos
privados voltados para o desenvolvimento da floricultura observarão
as normas e diretrizes contidas nesta lei, na Lei n° 11.405, de 1994, e
no plano estadual de desenvolvimento rural sustentável.

Art. 3° - O apoio do Estado à floricultura obedecer á às seguintes
diretrizes:

I - adoção da floricultura como estratégia de desenvolvimento
regional;

II - valorização da floricultura como atividade agrícola de interesse
econômico e ecológico;

III - priorização da geração de emprego e renda no meio rural,
observados os princípios do desenvolvimento sustentável;

IV - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico relativos
ao cultivo e à utilização dos produtos da floricultura;

V - estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas
para ampliar a capacidade de produção e comercialização dos
produtos;

VI - estímulo ao comércio interno e externo dos produtos e
subprodutos da floricultura;

VII - garantia de assistência técnica aos floricultores e estímulo a
sua qualificação e capacitação profissional;

VIII - classificação e padronização de produtos e embalagens, com
certificação de qualidade;

IX - adoção do cooperativismo e de outras formas de associativismo
nas ações voltadas para a irrigação, a compra de insumos, a
industrialização e a comercialização dos produtos;
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X - garantia de recursos suficientes para pesquisa, inspeção
sanitária, assistência técnica e extensão rural;

XI - facilidade de acesso ao crédito público para a produção, com
prioridade para o produtor de baixa renda e para as cooperativas e
associações de produtores.

Parágrafo único - Na consecução do disposto neste artigo, serão
atendidas prioritariamente as regiões com vocação agrícola para a
floricultura em pequenas e médias propriedades.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.537/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.537/2007, de autoria do Deput ado Sávio Souza
Cruz, que declara de utilidade pública a Guarda do Congo Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, com sede no Município de
Esmeraldas, 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° 1.537/2007
Declara de utilidade pública a Guarda de Congado Nossa Senhora

da Conceição Aparecida, com sede no Município de Esmeraldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Gua rda de Congado

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, com sede no Município de
Esmeraldas.

Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.563/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.563/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação dos Poetas
e Violeiros, com sede no Município de Paracatu, 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° 1.563/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Poetas e Violeiros de

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

e Violeiros de Paracatu, com sede no Município de Paracatu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Almir Paraca

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Weliton Prado; aprovação -
Questão de ordem - Correspondência: Mensagem nº 133/2007
(encaminhando a Indicação nº 5/2007), do Governador do Estado -
Ofício nº 12/2007 (encaminhando o Projeto de Lei nº 1.827/2007), do
Presidente do Tribunal de Contas - Proposta de Ação Legislativa nº
571/2007, de autoria popular - Ofícios - Questões de ordem - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar nº 36/2007 - Projetos de Lei nºs 1.828 a 1.839/2007 -
Requerimentos nºs 1.477 a 1.499/2007 - Requerimento do Deputado
Almir Paraca - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Sebastião Costa e Alberto Pinto Coelho - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - 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 - Rômulo
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Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

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
- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 2º-Secretário “ad hoc”,

procede à leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o Deputado Antônio

Carlos Arantes procedeu à leitura da ata da 111ª Reunião Ordinária
da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, realizada em
14/11/2007. Naquele momento, a Presidência era dos Deputados
Doutor Viana e José Henrique. Sabemos que a ata que foi lida é
apenas um resumo. Por isso pergunto como fica a cabeça do cidadão
que está acompanhando o processo legislativo e os trabalhos desta
Casa pela TV Assembléia.

Lerei o que consta, na íntegra, na ata: “Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber as proposições e
a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente, quando são encaminhados o projeto de Lei nº 1.823, o
Projeto de Lei nº 1.825, a Resolução nº 1.826”. Por isso pergunto: o
que é isso? Só há o número, e temos de dar vida, temos de mostrar
às pessoas do que se trata, por exemplo, a Resolução nº 1.826.
Sabemos que está sendo lido apenas o resumo da ata, mas a
população que acompanha os trabalhos desta Casa pela TV
Assembléia tem o direito de saber a que se refere cada projeto. Não
podemos nos ater à questão fria dos números das leis. Precisamos
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dizer a que corresponde cada número.
Continuarei a leitura: “... e o Projeto de Lei nº 1.468, o projeto de Lei

nº 1.469 e comunicações da Comissão de Administração Pública...”.
Que comunicações são essas? Aqui só há a informação de que existe
comunicação. Quero saber quais são essas comunicações. A
população que está acompanhando nossos trabalhos pela TV
Assembléia tem o direito de saber quais são essas comunicações.

Continuando: “Ato contínuo...”
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao colega Deputado

Weliton Prado que ele precisa ler no Regimento a seção “Das Atas”.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito respeito porque,

como estou discutindo a ata, disponho de 5 minutos. Em seguida, V.
Exa. poderá fazer os questionamentos que quiser. Estou no meu
tempo.

O Sr. Presidente - A Presidência tem autonomia regimental para
orientar V. Exa.

“Das Atas. Art. 41 - Serão lavradas duas atas dos trabalhos da
reunião pública: I - uma, em minúcias, para ser publicada no órgão
oficial dos Poderes do Estado; II - outra, sucinta, para ser lida,
aprovada e assinada na reunião seguinte.”

A explicação que deve ser dada ao povo é essa. Está no Regimento
Interno. Pode continuar.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria que V. Exa. descontasse essa
intervenção da minha fala e que me concedesse um tempo maior.

Acho que falta vontade política, porque não custa nada. O que custa
explicar, numa ata, a que se refere o projeto e a comunicação?

Lerei mais: “Requerimentos nºs 1.475 e 1476”. Além disso: “Dá
ciência da comunicação das diversas comissões”.

A população que acompanha nossos trabalhos às vezes não tem
possibilidade de assistir às reuniões e de acompanhar toda a reunião
transmitida pela TV Assembléia. Com a ata, poderia ser informada do
que acontece, de quais são os projetos, de quais são as resoluções,
de quais são as audiências realizadas pelas comissões desta Casa,
em poucos minutos. Falta vontade política. Se for questão regimental,
vamos fazer alterações no Regimento.

Está na ata: “Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 708”.
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De que trata o Projeto de Lei nº 708? Direi a verdade: não sei. Assim
sendo, vou ter de pesquisar, pois não consigo lembrar-me disso.
Desafio os Deputados a se lembrarem de que se trata o Projeto de Lei
nº 708.

Estão aqui também os Requerimentos nºs 1.475 e 1.476. De que
tratam esses requerimentos? Não sei. Portanto esse aspecto é muito
importante e não custa nada pô-lo em prática. Solicitamos à Mesa
desta Casa que, no resumo da ata, faça constar pelo menos uma
ementa do projeto ou do requerimento, a fim de que as pessoas
saibam o que a matéria está tratando. Não podemos nos limitar à
frieza dos números. Ademais, o cidadão tem o direito de acompanhar
e saber quais projetos e requerimentos estão sendo discutidos nesta
Casa. Esse é um direito do cidadão! Então solicito à Mesa da
Assembléia que, a partir das próximas leituras, o resumo das atas
traga detalhes que mostrem as ações que estamos desenvolvendo na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - A Presidência volta a dizer ao colega que
estamos cumprindo o Regimento Interno.

Mais uma vez, advirto, Deputado Weliton Prado: V. Exa. quer
modificar o art. 41 para pôr em prática sua vontade. Vejamos o que
diz o referido artigo. “Serão lavradas duas atas dos trabalhos da
reunião pública: I - uma, em minúcias, para ser publicada no órgão
oficial dos Poderes do Estado; II - outra, sucinta, para ser lida,
aprovada e assinada na reunião seguinte. § 1º - Os documentos
oficiais serão resumidos na ata sucinta e transcritos na que se destina
à publicação. § 2º - O documento não oficial será mencionado na ata
destinada à publicação, com a declaração de seu objeto”.

Portanto isso é o que está previsto no Regimento Interno. O
Deputado que fez a solicitação já está nesta Casa há mais de cinco
anos; logo, não tinha necessidade de questionar a Mesa, já que esta
está cumprindo rigorosamente o Regimento Interno.

O Deputado Weliton Prado - Tenho o direito de propor a alteração,
pois a população tem o direito de ser informada.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Questão de Ordem
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O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, inicialmente o
cumprimento pela paciência que teve com o Deputado Weliton Prado,
que, na minha opinião, já tem vasta experiência nesta Casa. O
Deputado Weliton Prado foi citado, sim; agora, faço-o novamente,
visto que ele merece. Aliás, se ficar sem ser citado, entrará em uma
neuropatia periférica e talvez não tenha condições de usar a palavra
todas as vezes que esta Casa estiver aberta. Sr. Presidente, V. Exa.,
após ouvir com muita paciência o Deputado Weliton Prado, explicou-
lhe o inexplicável. Salvo engano, ele conhece o Regimento, já que é
um puro regimentalista. Portanto ele comete um equívoco quando
pede que V. Exa. faça a leitura da ata na íntegra. Basta pegar o diário
oficial do Estado, verificar a reunião que está em andamento hoje, ir à
tribuna e ler a ata na íntegra, com requerimentos e pronunciamentos
de oradores. Sr. Presidente, na minha opinião, demagogia tem limite.
A ação do Deputado Weliton Prado na tribuna hoje, para mim, nada
mais é que pura demagogia, visto que joga idéias para os
telespectadores da TV Assembléia. Precisamos ter um pouco mais de
respeito. No meu entendimento, tudo o que foi dito, da tribuna, pelo
Deputado Weliton Prado já está concluído, resolvido no Regimento
desta Casa. Logo não há necessidade disso. Imagine se V. Exa. pega
o “Diário do Legislativo” e pede ao 2º-Secretário que leia a ata na
íntegra. Se isso fosse feito, ficaríamos aqui durante toda a tarde e à
noite. Vai aqui o meu protesto. Penso que V. Exa. agiu com muito
saber. Quanto ao Deputado Weliton Prado, tenho o maior respeito por
ele, um brilhante Deputado, mas lamentavelmente S. Exa. hoje não
deixou de praticar um ato de pura e absoluta demagogia na tribuna
desta Casa.

Correspondência
- O Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 133/2007

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2007.
Senhor Presidente,
Em observância à legislação específica do Conselho de Defesa

Social, a Assembléia Legislativa deverá aprovar previamente, em
audiência pública, a nomeação de determinados membros.
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Portanto, dirijo-me a V. Exa. para encaminhar a indicação da Ordem
dos Advogados do Brasil, Dr. Luis Carlos Balbino Gambogi, para
compor o Conselho de Defesa Social como representante da referida
entidade, a fim de que se estabeleçam os procedimentos da
competência do Poder Legislativo Estadual.

Agradeço antecipadamente a valiosa colaboração no sentido de
rematar a composição do Conselho, cujos trabalhos contribuirão para
a eficácia das ações voltadas para a segurança pública no Estado de
Minas Gerais.

No ensejo, registro protestos de distinta consideração.
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.

INDICAÇÃO Nº 5/2007
Indicação do nome do Dr. Luis Carlos Balbino Gambogi para compor

o Conselho de Defesa Social.
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.
- À Comissão Especial.

OFÍCIO Nº 12/2007
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2007.
Exmo. Sr. Presidente,
Submeto à aprovação dessa augusta Assembléia Legislativa, com

fulcro nos arts. 66, II e 77, § 3º, II, da Constituição Estadual, o anexo
projeto de lei, que propõe alterações na carreira dos servidores do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em substituição ao
anteriormente encaminhado através do Ofício nº 19.555, de 1º de
novembro de 2007.

Certo da colaboração de V. Exa., renovo a expressão de meu
apreço.

Conselheiro Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.827/2007
Dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços Auxiliares da

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

Art. 1º - Os quadros constantes dos Anexos II e III da Lei nº 13.770,
de 6 de dezembro de 2000, com a forma dada pelo Anexo I da Lei nº
15.783, de 26 de outubro de 2005, passam a vigorar na forma do
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Anexo I desta Lei.
Art. 2º - Os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 6º da Lei nº 13.770, de 6 de

dezembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
excluídos os §§ 7º e 8º do mesmo artigo:

“Art. 6º - (...)
§ 3º - Promoção vertical é a passagem do servidor à classe

subseqüente na carreira, mediante avaliação de capacitação
profissional e cumprimento dos requisitos previstos em resolução do
Tribunal de Contas.

§ 4º - Na promoção vertical, serão observados os seguintes
posicionamentos:

I - a partir do padrão TC-35 da classe E da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe D da mesma
carreira;

II - a partir do padrão TC-46 da classe D da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe C da mesma
carreira;

III - a partir do padrão TC-51 da classe C da carreira de Agente do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira;

IV - a partir do padrão TC-52 da classe D da carreira de Oficial do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe C da mesma
carreira;

V - a partir do padrão TC-60 da classe C da carreira de Oficial do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira;

VI - a partir do padrão TC-64 da classe C da carreira de Técnico do
Tribunal de Contas para o padrão inicial da classe B da mesma
carreira.

§ 5º - O posicionamento no novo padrão da classe subseqüente dar-
se-á a partir da data do requerimento de promoção vertical, dirigido ao
Presidente do Tribunal de Contas, desde que preenchidos os
requisitos previstos em lei e em resolução do Tribunal.

§ 6º - A contagem dos interstícios temporais mencionados neste
artigo não é interrompida com a mudança de classe.”.

Art. 3º - O art. 7º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, passa
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a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - Poderão ser promovidos por merecimento à classe A,

mediante opção expressa dirigida ao Presidente do Tribunal de
Contas:

I - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo detentor de
título declaratório de apostila de direito obtido nos termos da Lei nº
9.532, de 30 de dezembro de 1987, da Emenda à Constituição
Estadual nº 57, de 15 de julho de 2003, e da Lei nº 14.984, de 14 de
janeiro de 2004;

II - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo posicionado
no último padrão da classe B da carreira do respectivo cargo.

§ 1º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo detentor de título declaratório de apostila
integral dar-se-á em padrão correspondente ao da apostila de direito.

§ 2º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo detentor de título declaratório de apostila
proporcional dar-se-á em padrão imediatamente superior à soma do
vencimento e da vantagem recebida a título de apostilamento, caso
não haja padrão correspondente ao resultado dessa soma.

§ 3º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo, posicionado no último padrão da classe B da
carreira do respectivo cargo, dar-se-á no primeiro padrão acima
daquele por ele ocupado na classe B pelo prazo mínimo de 365 dias.”.

Art. 4º - São requisitos para o ingresso e o desenvolvimento na
classe A, além daqueles previstos em Resolução do Tribunal de
Contas:

I - possuir o servidor 25 (vinte e cinco) anos de exercício em cargo
de provimento efetivo no Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais;

II - ser detentor de, pelo menos, dois títulos de pós-graduação
obtidos em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, quer
sejam de especialização “lato sensu”, “stricto sensu”, mestrado,
doutorado ou pós-doutorado, nas áreas de Direito, Ciências
Contábeis, Ciências Atuariais, Administração, Ciências Econômicas,
Engenharia, Medicina e Biblioteconomia.

§ 1º - O padrão máximo que os servidores mencionados nos §§ 1º e
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2º do art. 7º da Lei 13.770, de 6 de dezembro de 2000, com a redação
dada por esta Lei, poderão alcançar na Classe A da respectiva
carreira é o correspondente ao do cargo de provimento em comissão
de Diretor-Geral, desde que atendidos os requisitos estabelecidos
nesta Lei e em Resolução do Tribunal de Contas.

§ 2º - O padrão máximo a que o servidor mencionado no § 3º do art.
7º da Lei 13.770, de 6 de dezembro de 2000, com a redação dada por
esta Lei, poderá alcançar na Classe A da respectiva carreira, desde
que atendidos os requisitos estabelecidos nesta Lei e em Resolução
do Tribunal de Contas, é:

I - O correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Coordenador de Área, para o servidor ocupante do cargo de
provimento efetivo de Agente do Tribunal de Contas;

II - O correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Diretor Adjunto, para o servidor ocupante do cargo de provimento
efetivo de Oficial do Tribunal de Contas;

III - O correspondente ao cargo de provimento em comissão de
Diretor- Geral, para o servidor ocupante do cargo de provimento
efetivo de Técnico do Tribunal de Contas.

Art. 5º - Fica assegurada ao servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo das carreiras do Tribunal de Contas, a elevação de
4 (quatro) padrões, observado o atendimento pelo servidor dos
requisitos para promoção vertical, caso ocorra, com o novo
posicionamento, mudança de classe na respectiva carreira.

Art. 6º - Ao servidor que já tiver obtido promoção vertical e que, após
a aplicação do disposto no artigo 5º desta Lei, ficar posicionado em
padrão incompatível com a sua classe, em razão da alteração dos
padrões prevista nos Anexos II e III da Lei nº 13.770, de 6 de
dezembro de 2000, com a redação dada por esta Lei, será
assegurado o primeiro padrão da última classe em que ingressou
mediante processo classificatório.

Art. 7º - O disposto nos artigos 5º e 6º desta Lei não se aplica ao
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo posicionado na
classe A.

Art. 8º - Ficam incluídos na tabela de vencimentos dos servidores a
que se refere o art. 9º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, os



1367

seguintes padrões e índices: TC-88: 17,2609; TC-89: 17,9443; TC-90:
18,6547; TC-91: 19,3932; TC-92: 20,1610; e TC-93: 20,9592.

Art. 9º - A correspondência entre os padrões de vencimentos dos
cargos constantes do Quadro Específico de Provimento em Comissão,
a que se refere o Anexo II da Lei nº 15.783, de 26 de outubro de 2005,
vigentes até a data da publicação desta Lei, e os resultantes desta Lei
é a definida no Anexo II, com exceção do padrão referente ao cargo
de Diretor-Geral, código TC-DAS-01, que passa a ser TC-93.

Art. 10 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão
poderá optar:

I - pelo vencimento do cargo de provimento em comissão;
II - pela remuneração de seu cargo de Agente do Tribunal de

Contas, classes E, D, C e B, Oficial do Tribunal de Contas, classes D,
C e B, e Técnico do Tribunal de Contas, classes C e B, acrescida de
30% (trinta por cento) do vencimento do cargo de provimento em
comissão que ocupar.

§ 1º - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso II
do “caput” deste artigo não se incorporará à remuneração do servidor
nem servirá de base para o cálculo de qualquer outra vantagem, salvo
a decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de
junho de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias
regulamentares.

Art. 11 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
por conta das classificações orçamentárias.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº xx, de xx de xx de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 1º da Lei nº
13.770, de 6 de dezembro de 2000) - Secretaria do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais - Quadro Específico de Provimento
Efetivo foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.11.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o § 1º do art. 1º
da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000) - Secretaria do Tribunal
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de Contas do Estado de Minas Gerais - Quadro Suplementar foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.11.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 9º da Lei nº
xx, de xx de xx de 2007) - Correspondência entre os padrões de
vencimentos dos cargos constantes do Quadro Específico de
Provimento em Comissão, a que se refere o Anexo II da Lei nº 15.783,
de 26 de outubro de 2005 foi publicada no “Diário do Legislativo” de
22.11.2007.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 571/2007

Proponente: Associação para a Recuperação e Conservação
Ambiental em Defesa da Serra da Calçada - Arca-Amaserra, de
Brumadinho.

Ampliação do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, com a
anexação da Serra da Calçada, e discussão, em audiência pública, da
situação ambiental da Serra da Calçada, localizada nos Municípios de
Brumadinho e Nova Lima.

- À Comissão de Participação Popular.
OFÍCIOS

Do Sr. Messias de Jesus, Presidente da Assembléia Legislativa de
Roraima, solicitando a esta Casa cópia da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2008.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda (3), prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 936/2007, da Comissão
de Política Agropecuária, 714/2007, do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, e 1.231/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 825/2007, do Deputado
Walter Tosta.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado (2), prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.686 e 1.689/2007, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
aos Projetos de Lei nºs 1.686 e 1.689/2007.)
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Do Sr. José Tadeu de Souza, Prefeito Municipal de Conceição da
Barra de Minas, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
1.686/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.686/2007.)

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, prestando informações a respeito da 1ª Conferência
Metropolitana para a Região Metropolitana do Vale do Aço, que se
realizaria em 12 e 13/11/2007, em Ipatinga, e solicitando a indicação
de representante desta Casa no evento.

Do Sr. Sebastião Navarro Vieira Filho, Prefeito Municipal de Poços
de Caldas, prestando informações em atenção a pedido de diligência
da Comissão de Justiça relativo ao Projeto de Lei nº 1.689/2007. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.689/2007.)

Do Sr. Júlio César Elias Cardoso, Prefeito Municipal de Patrocínio,
confirmando sua presença em audiência pública das Comissões de
Educação e de Transporte que se realizaria nesse Município, em
13/11/2007. (- Às Comissões de Educação e de Transporte.)

Do Sr. Israel Luiz Baeta Alves de Souza, Presidente da Câmara
Municipal de Carandaí, encaminhando moção de apoio dessa Casa à
Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
1.159/2007, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.147/2007, da Comissão
de Política Agropecuária.

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.644, 1.667 e
1.670/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexem-se o ofício e as notas técnicas aos respectivos
projetos de lei.)

Da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.266/2007, da
Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Brig.-Ar Antonio Franciscangelis Neto, Comandante da
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Guarnição de Aeronáutica de Belo Horizonte, informando da
realização, em 22 e 23/11/2007, de visita ao Cindacta IV e ao Sipam,
organizações militares situadas em Manaus (AM) e pertencentes ao
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro-Sisceab-, e do envio
de convite individual aos parlamentares.

Do Sr. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional da
CEF, notificando a liberação de recursos financeiros do FGTS para a
Copasa-MG, relativos aos 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. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.158/2007, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.479 e
1.522/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se o ofício e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (5), informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas desse Fundo, conforme especifica. (- 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. Cláudio Augusto Boschi, Presidente do Conselho Regional de
Educação Física da 6ª Região Minas Gerais, encaminhando o convite
para a solenidade de abertura do I Simpósio de Esporte na Escola.

Do Sr. Eduardo Martins, Diretor de Monitoramento e Fiscalização
Ambiental do IEF, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 1.293/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Valdeci Antônio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Itaguara, encaminhando moção de apoio à Proposta de Emenda à
Constituição nº 14/2007, de autoria do Vereador Antônio Francisco
dos Santos, aprovada por essa Casa Legislativa. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007.)

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, com todo o respeito,
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estava falando com o Deputado Carlin Moura que o nosso objetivo
não é, de maneira nenhuma, ferir o Regimento Interno. Porém, ao
Regimento da Casa cabe interpretação. Há o artigo constitucional do
direito à publicidade. A população tem o direito de acompanhar os
atos, os projetos, os requerimentos e as comunicações que chegam a
esta Casa. Trata-se de interpretar o Regimento da Casa. Insisto na
minha questão de ordem levantada. Solicitamos que, ao ser feita a
leitura da ata, não se fique apenas na questão fria. Compreendemos
ser necessário um resumo da ata, porque às vezes não se precisa da
justificativa, mas é importante ter pelo menos a ementa do projeto,
saber o que dizem o projeto e os requerimentos. Por exemplo,
enviamos um requerimento para a Agência Nacional de Energia
Elétrica, solicitando seja negado um recurso que a Cemig apresentou
em que pede um aumento no valor da energia elétrica, para este ano,
de 20,88%. A Aneel autorizou 6,5%, e a Cemig recorreu. Então
apresentamos um requerimento à Cemig, pedindo que desista do
recurso, outro ao Governador e outro à Aneel. Se esse recurso for
negado, a possibilidade de a revisão tarifária, - que acontecerá em
abril do ano que vem -, do valor da energia elétrica residencial cair em
Minas Gerais é muito grande. Quero perguntar a todos os Deputados
da Casa: a população fica sabendo, ao ser feita a leitura da ata, que o
requerimento que apresentamos foi aprovado? Não. Ela não fica
sabendo, porque é lido apenas um número. É frio. Não precisava ter a
justificativa do requerimento nem, por exemplo, falar que a tarifa de
energia elétrica, nos últimos 10 anos, aumentou mais de 500%, 6% só
neste governo. Também não é preciso falar que a Cemig, nos três
primeiros meses do ano, teve um faturamento de mais de
R$400.000.000,00 e que a tarifa de energia em Minas Gerais é a mais
cara do Brasil. Não são necessárias todas essas justificativas também
em relação ao ICMS, que aqui é cobrado em 30% e cuja cobrança por
dentro chega a 47%. No entanto, em relação ao requerimento enviado
à Aneel, solicitando que se negue o recurso, pelo menos o direito de
saber o que está acontecendo nesta Casa o cidadão tem. Muitas
vezes, as pessoas não têm condições de acompanhar toda a reunião,
porque existem reuniões que demoram 5, 6 horas, e o trabalhador não
tem como ficar com a televisão ligada o dia inteiro; mas ele tem, sim,
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como se programar, porque sabe o horário do início das reuniões da
Assembléia Legislativa. Então, às 14h15min, o cidadão pode ligar a
TV e saber que vai ouvir o resumo da ata de tudo aquilo que
aconteceu e que foi discutido nesta Casa. Às vezes, com 5 minutos ou
com 10 minutos a mais, haverá a possibilidade de passar todas essas
informações para a nossa população, o que é extraordinário. Essa é a
contribuição que queremos fazer com relação à leitura da ata. Quando
um projeto de resolução ou uma proposta de emenda à Constituição
são mencionados, é importante que se diga do que se trata, ou seja,
se se trata de um projeto que muda a legislação tributária ou que cria
as hortas comunitárias. Não custa nada colocar duas palavras a mais
na ata. Essa é uma questão de interpretação, e V. Exa., com certeza,
quando refletir melhor sobre isso, ao lado dos demais Deputados da
Mesa, - já que reconheço a seriedade de V. Exa. e também dos
demais Deputados que compõem a Mesa desta Casa -, vai analisar
que a questão de ordem que levantei é procedente e depende apenas
dessa interpretação da Mesa. Com isso, a nossa população vai
ganhar muito. Vai ganhar o direito de saber o que acontece na
Assembléia Legislativa. Queremos a transparência em todos os atos
desta Casa. Aliás, isso nunca foi levantado por nenhum Deputado da
Assembléia. É a primeira vez em que alguém levanta essa questão.
Estou dando uma grande contribuição, para que as pessoas garantam
o direito de serem bem informadas. Não vou nem me dar o trabalho
de responder ao Deputado Rêmolo Aloise, visto que, quando ele
presidia os trabalhos nesta Casa, não podíamos pedir a palavra que
ele mandava cortar o som do microfone, em total autoritarismo. Não
vou bater boca com o Deputado, porque estou muito feliz com a
votação que recebi nas urnas. Fui um dos Deputados mais votados
nesta Casa e, proporcionalmente, o mais votado do PT em todo o
Brasil. Tive mais de 120 mil votos, por isso não vou entrar nesse
mérito com ele. No entanto, se ele quiser debater a tarifa de energia
da Cemig - existem mais de cem projetos tramitando nesta Casa e
muitos requerimentos a esse respeito -, nós poderemos discutir, mas
o nosso objetivo é que se mude a interpretação do Regimento. Após o
número de cada projeto, que seja esclarecido do que ele trata, em
duas ou em três palavras, o que não vai alterar nada, apenas
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acrescentar 2 ou 3 minutos à leitura da ata.
O Deputado Lafayette de Andrada - Só queria lembrar ao eminente

Deputado Weliton Prado, um Deputado atuante, que, no mundo
moderno, dispomos de um artifício chamado internet. Por meio da
internet, qualquer cidadão do mundo, não só aqueles que escutam e
que vêm a TV Assembléia, podem acompanhar os trabalhos da
Assembléia Legislativa, em minúcias, ou seja, não só acompanhar o
número dos projetos como também todo o seu teor, inclusive com as
suas justificativas. De modo que essa pretensão do eminente
Deputado Weliton Prado é a de fazer chover no molhado sobre uma
questão que já está mais que debulhada, esmiuçada e pública, que é
a internet. Aliás, a Assembléia Legislativa tem um dos melhores
sistemas de internet de todas as Assembléias do País. A Assembléia
de Minas tem um equipamento e uma produção na internet que dá
uma visualização, com toda a clareza e a transparência, da atuação
dos Deputados e do encaminhamento de todas as reuniões do
Parlamento mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência exemplifica a solicitação do
Deputado Weliton Prado, dizendo da dificuldade que seria explicitar
cada projeto e cada requerimento na ata. Na ata de hoje, por exemplo,
está a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.585/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, que consolida a
legislação tributária. Se não lermos tudo isso, não vamos esclarecer
nada a ninguém. Então, a ata tem duas formatações, uma sucinta e
outra ampliada e completa, que é publicada no diário oficial.

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 COMPLEMENTAR Nº 36/2007

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 47/2003)
Inclui o companheiro ou a companheira homossexual como

dependente do segurado do IPSEMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de
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2002, fica acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 4º - ...............................
§ 6º - O companheiro ou a companheira homossexual de servidor ou

servidora poderá integrar o rol dos dependentes desde que
comprovada a convivência e/ou a dependência econômica, por meio
da apresentação de, no mínimo, dois dos seguintes documentos:

I - declaração de Imposto de Renda do segurado, em que conste o
interessado como seu dependente;

II - disposições testamentárias;
III - declaração especial feita perante tabelião (escritura pública

declaratória de dependência econômica);
IV - prova de mesmo domicílio;
V - prova de encargos domésticos evidentes e existência de

sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
VI - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
VII - conta bancária conjunta;
VIII - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em

nome do dependente;
IX - quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do

fato a comprovar.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2002.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A inclusão do companheiro ou companheira

homossexual no rol de dependentes do segurado, para fins de pensão
por morte e auxílio-reclusão, já é prevista no sistema geral de
previdência, desde 5/9/2002, através da Orientação Normativa SPS nº
02/02, do Ministério da Previdência e Ação Social, publicada em
11/9/2002.

No Município de São Paulo, já existe também normatização que
beneficia os companheiros e as companheiras homossexuais, desde
que comprovada a união estável mediante a apresentação de
documentos.

Outros Estados já estão, igualmente, adaptando suas legislações,
com base em recente decisão do STF (PET 1984/RS), proferida nos
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autos da suspensão dos efeitos da liminar proferida nos autos da
Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, ajuizada pelo Ministério
Público Federal.

Entendemos que nossa proposta encontra respaldo legal e tem por
escopo reconhecer uma situação fática encontrada na sociedade
mineira, corrigindo graves injustiças previdenciárias vivenciadas pelos
homossexuais, razão pela qual confiamos na sua aprovação pelos
nobres membros desta Casa.

- 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 N° 1.828/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Ouro Fino o imóvel
que especifica.

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 Município de Ouro
Fino o imóvel constituído pelo lote de terreno e suas benfeitorias, com
área de 4.029,62m², situado na Rua Rogério Gissoni, nesse
Município, registrado sob o nº 3.403, a fls. 1 do Livro nº 2, no Cartório
de Registro de Imóveis de Ouro Fino.

Parágrafo único - O terreno de que trata o “caput” deste artigo
destina-se à instalação do Departamento Municipal de Transportes.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
DER-MG, caso não seja, no prazo de cinco anos, contados da data da
escritura pública de doação, utilizado com a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição visa a autorizar ao Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar
imóvel de sua propriedade ao Município de Ouro Fino, com a
destinação mencionada no parágrafo único do art. 1º da proposição.

Buscando resguardar a defesa do interesse coletivo, o art. 2º da
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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.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a
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 1.829/2007
Declara de utilidade pública o Flamengo Esporte Clube, com sede

no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Flamengo Esporte

Clube, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O Flamengo Esporte Clube, com sede no Município de

Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como
finalidade precípua proporcionar aos jovens de Divinópolis, por meio
da prática esportiva, recreativa e cultural, a educação física e
espiritual.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a declaração de sua utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação dessa proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.830/2007
Dispõe sobre as obrigações dos bancos de dados e cadastros

relativos a consumidores e dos serviços de proteção ao crédito e
congêneres.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os responsáveis por bancos de dados e cadastros de

consumidores, bem como serviços de proteção ao crédito e
congêneres, obrigados a comunicar, imediatamente e por escrito, ao
consumidor, quando da abertura de qualquer cadastro, ficha ou
registro de dados pessoais e de consumo, que envolvam seu nome ou
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda - CPF/MF.

Parágrafo único - Os responsáveis, referidos no "caput", obrigam-se
a expurgar de seus sistemas de armazenamento informações sobre
pessoas físicas e jurídicas, que tenham quitado seus débitos, ou que,
por decisão judicial, tiveram julgadas como extintas eventuais
demandas causadoras de restrições creditórias em até cinco dias.

Art. 2º - A exclusão de que trata esta lei far-se-á da mesma forma
como os bancos de dados e cadastros obtêm as informações
cartorárias iniciais, dos distribuidores judiciais e extrajudiciais, por sua
conta e risco.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 24, dispõe sobre a

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
em legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.

Cabe-nos ressaltar o que concerne ao consumidor, que tem seus
direitos assegurados no art. 50, inciso XXXII da Lei Maior, e na Lei nº
8.078, de 11/9/90, lei esta que, em seu art. 43, § 4°, considera os
bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e os serviços
de proteção ao crédito e congêneres entidades de caráter público.

Não devemos alargar esse entendimento de caráter público, pois,
como bem ensina Fábio Ulhôa Coelho, em seu “Comentário ao
Código de Proteção do Consumidor” (pp. 174 a 179, 1991), “a
inclusão dos serviços de proteção ao crédito como entidades de
caráter público significa, apenas, que o armazenamento dos dados
sobre os consumidores não interessa somente ao proprietário do
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arquivo, mas também às pessoas nele inscritas”. Ademais, podem ser
passíveis de Mandado de Segurança.

Para esses bancos de dados e cadastros, a partir do momento em
que determinada pessoa passa a figurar como réu em ações que
tenham relevância no âmbito do crédito e cadastro, tipo busca e
apreensão, cobrança, concordata, depósito, etc., por autorização da
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, as
empresas de natureza privada, que auferem lucro com sua atividade
de armazenamento de dados, têm acesso às informações cartorárias,
via informática - dos Distribuidores Judiciais provêm às informações
de ajuizamento das ações - conforme descrito nos documentos em
anexo.

Mais do que proteger empresas privadas, que lucram com suas
operações, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor protege
seu destinatário primeiro, o consumidor; mas para tais bancos de
dados e cadastros, o inserto na Seção VI, art. 43 e seus parágrafos, é
uma brecha ao cometimento dos abusos que esta proposta, quando
aprovada, certamente sanará.

O citado art. 43, que prevê a existência desses bancos de dados,
também é claro em seu § 2° quando assevera que “a a bertura de
cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.
Essa disposição não é cumprida pelas ditas empresas. Alegam, em
seu estrito beneficio, que “a comunicação por escrito ao consumidor
não se realiza porque os cartórios não fornecem os endereços
acionados”, o que é uma inverdade, posto constar nos autos do
processo - que, no caso, não corre em segredo de justiça - a plena
qualificação do réu, à disposição de quem os queira consultar.

Alegam, outrossim, que a exclusão da anotação ocorre tão logo a
SERASA tenha conhecimento de causa justificadora de eliminação
(penhora, transação, extinção do processo) e citam, com suas
próprias letras, novamente o § 3° do já invocado ar t. 43. Mas não é o
que ocorre na prática.

Aquele que, por qualquer motivo, teve seu nome fichado nesses
cadastros, deve providenciar, depois de extinto o processo, uma
certidão objeto e pé (situação em que se encontra o processo), levar a
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essas instituições o original ou a cópia autenticada, em duas vias,
onde é protocolada. Lembramos que, para receber tal atendimento, o
consumidor amargará boas horas numa fila.

Após tudo isso, esperará até cinco dias úteis, conforme preconiza o
§ 30 do já citado art. 43 da Lei n° 8.078, de 11/9/90.

Nota-se, com isso, que eles cumprem “ipsis litteris” o que dispõe a
Lei do Consumidor apenas no que se refere às situações que os
beneficiam; mas, quando o assunto diz respeito a direitos do
consumidor, eles ignoram a legislação ou apresentam evasivas
desculpas.

Nossa intenção, com a apresentação desta proposta, não é, jamais,
proteger os maus pagadores, aqueles que relutam em cumprir suas
obrigações; mas, ao contrário, proteger os que já quitaram seus
débitos, ou que, erroneamente, figuram como réus em ações que
abalaram seus créditos.

Alguém figura, hoje, como réu num processo. No desenrolar desse
processo, conclui o magistrado que a razão não está com o autor, e
sim com o réu, por ter aquele litigado de má-fé ou de forma temerária.
Daí, o autor é quem será condenado. Não obstante o ocorrido, quem,
indevidamente, figurou como réu, terá que se sujeitar às filas
vexatórias de espera de supostos “caloteiros”, na SERASA e outros
órgãos do gênero, para “limpar” seu nome, que juridicamente já está
limpo; mas que, perante esses controladores de proteção ao crédito,
empresas privadas que são, continua sujo.

Perguntamos: por que não excluir imediatamente do sistema o nome
do réu, utilizando o mesmo procedimento que o incluiu? Ou, se isso
for muito difícil para as empresas cadastradoras, por que não ler o
“Diário da Justiça” onde, certamente, figurará a publicação da
sentença, para, no mesmo momento, retirá-lo?

O nome do réu absolvido no processo ou que quitou seus débitos
ainda sofrerá restrições oriundas da desídia dessas empresas
privadas, o que o exporá, indevidamente, ao vexame de ser barrado
ao fazer alguma solicitação de crédito. Ainda que leve ao
estabelecimento comercial, onde pretendia comprar a prazo, a
publicação do “Diário da Justiça” ou a Certidão Cartorária, só terá seu
nome liberado para o crediário se levar aos bancos de dados os
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documentos que eles exigem. Só então seu nome é retirado do
sistema, após cinco dias úteis. Lembramos que a grande maioria dos
estabelecimentos comerciais que trabalham com concessão de crédito
associam-se a esses serviços, dispondo de um terminal da SERASA e
ainda do SPC - Serviço de Proteção ao Crédito.

Devemos frisar que aquele que, apesar de ações e protestos,
continua em débito com seus credores, obviamente precisa ter seu
nome cadastrado, para proteger e agilizar os serviços de crédito.

A própria Lei do Consumidor reza, em seu art. 42: “na cobrança de
débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem
será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. Com
muito mais razão, aquele que não é inadimplente não merece figurar
como réu; ou, mesmo que o tenha sido, uma vez quitado seu débito
não mais terá de submeter-se aos mandos e desmandos de empresas
privadas, que lucram com o armazenamento desses dados
desabonadores.

Pelo exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para a
aprovação da presente proposta, que aperfeiçoará o que já dispõe,
como norma geral, o Código de Defesa do Consumidor, pondo um
basta aos infortúnios sofridos pelos cidadãos prejudicados.

- 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 1.831/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de emplacamento no Estado de

automóveis das empresas de locação que operam no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas de locação de automóveis que efetuam seus

negócios no Estado, ainda que seu domicílio seja em outro Estado, só
poderão locar veículos cujo emplacamento tenha sido realizado no
Estado.

Art. 2º - As empresas locadoras de veículos deverão enviar,
anualmente, ao Departamento Estadual de Transito - DETRAN-MG -,
a relação de todos os veículos disponíveis para locação, contendo
marca, modelo, ano de fabricação, placas dos veículos e município de
licenciamento.
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Parágrafo único - As empresas de locação de veículos enviarão ao
DETRAN-MG-, trimestralmente, a relação dos veículos locados no
período, contendo os dados do “caput” deste artigo, o nome e
endereço dos locatários e o tempo de locação.

Art. 3º - A inclusão e a exclusão de veículos na frota das empresas
locadoras, contendo todos os dados relacionados no “caput” do art. 2º,
deverão ser comunicadas ao DETRAN-MG no prazo máximo de dois
dias úteis, sob pena de multa de 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais), por veículo, não incluído ou excluído,
aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art. 4º - Os veículos licenciados em outros Estados que forem
flagrados locados no Estado de Minas Gerais serão apreendidos e
somente liberados após o pagamento de multa correspondente a
1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
que será aplicada em dobro no caso de reincidência.

Parágrafo único - As multas aplicadas no caso de o veículo ser
licenciado em outro Estado serão de responsabilidade da empresa
proprietária.

Art. 5º - As empresas locadoras de veículos terão o prazo de
noventa dias a contar da publicação desta lei para licenciarem seus
veículos no Estado, enviando relação ao DETRAN.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Por razões que não se cabe discutir, as empresas que

realizam negócio de locação de automóveis no Estado licenciam seus
veículos especialmente em Curitiba e em São Paulo, o que acaba por
fazer com que elas não contribuam para o erário público com o IPVA,
que acaba por ser recolhido em outros Estados, a despeito de ser em
Minas Gerais o local em que elas realizam a maioria de suas
operações. Também são lesados os municípios mineiros que
deveriam receber parte do IPVA recolhido.

O Estado não pode se dar ao luxo de prescindir de tais recursos.
Não há, portanto, motivo para ser complacente com tal conduta.

Por ser este projeto de interesse para a economia do Estado é que
apelamos aos nossos nobres pares por sua aprovação.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.832/2007
Dispõe sobre a gravação do número do chassi em diversas partes

dos veículos automotores fabricados no Estado para a
comercialização no mercado interno e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as montadoras obrigadas a gravar o número do

chassi em veículos automotores fabricados ou montados no Estado
voltados para a comercialização no mercado interno.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também à
fabricação e montagem de motocicletas para comercialização no
mercado interno.

Art. 2º - A numeração será gravada pela fábrica ou montadora antes
de o veículo ser comercializado, em todos os vidros dos automóveis,
capô, rodas, portas, colunas, monobloco, em outros três locais do
chassi, partes e componentes desmontáveis.

Art. 3º - Todos os veículos automotores que saírem da fábrica, para
fins de comercialização no mercado interno, serão relacionados em
nota fiscal que conterá, obrigatoriamente, o número do chassi de cada
unidade a ser comercializada, sendo que uma via dessa nota fiscal
deverá  ser remetida ao Departamento Nacional de Trânsito -
Denatran -, para fins de registro no cadastro nacional de veículos
automotores, e outra ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
Detran-MG.

Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá regras
específicas para o registro, no cadastro previsto no “caput” deste
artigo, de veículos automotores produzidos fora do País e importados
para comercialização no mercado interno.

Art. 4º - O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG
somente expedirá documento de propriedade de veículos
automotores, bem como os respectivos licenciamentos anuais, após
confirmação de que o referido veículo está registrado no cadastro
previsto no “caput” do art. 3º desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei pretende auxiliar os grandes frotistas

e motoristas autônomos a inviabilizar economicamente o roubo, o
furto, a adulteração, a receptação e a fraude de seus veículos. As
peças gravadas são aquelas que possuem algum valor agregado no
mercado de peças usadas, tais como motor, colunas, portas, capôs.
Nossa proposta é padronizar a gravação da numeração dos chassis,
dificultando assim sua adulteração.

Os procedimentos de controle dos novos veículos são iniciados
quando da sua saída para os revendedores. A cópia da nota fiscal
será o ponto de partida para o Detran registrar o novo veículo. O
simples controle dos novos veículos, por meio desse sistema, vai
permitir que qualquer veículo roubado e com chassi adulterado fique
sem condições de ser emplacado. O Denatran vai acusar, nesses
casos, duplicidade de numeração ou inexistência do registro desse
veículo.

Várias são as vantagens alcançadas com a adoção do sistema
proposto: os veículos terão controle imediato no Denatran quando da
saída da montadora para as concessionárias. Nota Fiscal é
documento oficial para o registro do Denatran; a gravação da
numeração do chassi em vários locais vai evitar que veículos com
numeração de chassi adulterado sejam emplacados em qualquer área
do território nacional; os órgãos de controle e fiscalização terão
condições de promover a conferência da renovação de licença
utilizando o sistema e comunicando por carta as licenças em atraso.

- 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 1.833/2007
Veda a cobrança, pelas concessionárias de telefonia fixa e móvel,

de tarifa, taxa mínima ou assinatura de qualquer natureza e a
qualquer título e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a cobrança, pelas concessionárias prestadoras

de serviços de telefonia fixa e móvel, de tarifa, taxa mínima ou
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assinatura de qualquer natureza e a qualquer título, cobradas de seus
consumidores e usuários.

Parágrafo único - As concessionárias de que trata o “caput” deste
artigo somente poderão cobrar pelo serviço disponibilizado
efetivamente medido, mensurado ou identificado, ficando impedidas
da cobrança de tarifa, taxa mínima ou assinatura de qualquer natureza
e a qualquer título.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará na
aplicação, pelo órgão competente, das seguintes penalidades:

I - advertência; e
II - multa, na forma do parágrafo único do art. 57, da Lei nº 8.078, de

11 de setembro de1990, não inferior a 5.000 UFEMGs (cinco mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo far-se-á pela variação do Índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
que vier a substituí-lo.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Constituição Federal dispõe sobre tema de

indiscutível relevância, em seu art. 5º, inciso XXXII, assim como nos
arts. 170 e 175, entre outros, “in verbis”:

“Art. 5º ................................
XXXII - O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do

consumidor;” (Grifo nosso.)”
“Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
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V - defesa do consumidor;” (Grifo nosso.)
“Art. 175 - Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único - A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários; (Grifo nosso.)
III - política tarifária; (Grifo nosso.)
IV - a obrigação de manter serviço adequado”.
Como podemos observar, a legislação referente aos direitos e

defesa do consumidor é abrangente, assim como a responsabilidade
do poder público em legislar e regulamentar a questão.

A taxa mínima que o consumidor paga nas contas de telefone foi
criada há mais de 30 anos, para que se instalassem as plantas de
infra-estrutura desses serviços no País. Não se justifica que o
consumidor continue pagando a assinatura residencial do telefone fixo
ou celular já que a infra-estrutura já está concluída.

A EMBRATEL, uma das operadoras de telecomunicações do País,
que faz DDD e DDI, cobra apenas pelo serviço que presta. Nenhum
cidadão brasileiro paga tarifa mínima à EMBRATEL. Podemos
também citar o caso do celular pré-pago, em que o usuário paga
apenas o que consumir.

A iniciativa vem ao encontro de antiga reivindicação dos
consumidores, que se vêem compelidos injustamente a pagar por um
serviço que não consumiram. Como o valor pago pela assinatura é
cobrado dos consumidores, independentemente de estes terem
utilizado ou não o telefone, as empresas (em uma manobra para
garantir seus lucros) concentraram a maior percentagem de aumento
nesse item, impedindo qualquer tentativa de economia por parte dos
consumidores. Para se ter uma idéia do absurdo a que se chegou,
basta dizer que, desde 1995, o valor da assinatura sofreu reajuste
superior a 4.000%.

Como se pode ver, se aprovada nos termos atuais, a iniciativa
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legislativa tem o condão de sanar a injustiça praticada pelas
operadoras de telefonia, colaborando para a consagração de um
direito do consumidor, vale repetir, o de pagar apenas pelo serviço
que efetivamente consumiu.

Assim, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação da
iniciativa em tela.

Assinatura básica da telefonia
O modelo tarifário da telefonia
O modelo tarifário adotado para a telefonia é o “preço teto”. Esse

modelo foi apresentado como sendo capaz de controlar as tarifas de
um setor que opera sob condição de monopólio. Sabe-se que é papel
do Governo controlar os preços praticados sob essa condição. O
“preço teto” teria a função de controlar as tarifas, tentando exercer
sobre as tarifas efeitos semelhantes ao que a concorrência exerceria.
As tarifas ficariam dentro de nível condizente com a prática de lucros
normais por parte das concessionárias, ou seja, com a prática de
tarifas que não fossem excessivos. A fixação de índices de
produtividade a serem atingidos, ao lado da implantação da
concorrência, deveriam ter por efeito a obtenção de tarifas cada vez
mais baratas.

A promessa de tarifas mais acessíveis, feita no início do processo de
privatização, no entanto, não foi cumprida. Isso pode ser creditado a
um conjunto de fatores. Como a concorrência não foi implantada, os
níveis tarifários dos serviços da telefonia fixa local, para o consumidor
residencial, têm sido determinados pelos limites da política tarifária. As
concessionárias, como qualquer empresa, buscam maximizar seus
lucros. O espaço de reajuste definido pelo “teto”, no entanto, tem se
revelado muito confortável e benevolente para as concessionárias,
prejudicando os consumidores.

a) o poder discricionário
A cesta de serviços locais é composta pela habilitação, pela

assinatura básica e pelos pulsos. Uma vez fixado o índice de reajuste
- que o ente regulador, a ANATEL, determina, com base nos contratos
de concessão, como a inflação anual acumulada, medida pelo IGP-DI
- cada concessionária pode escolher qual serviço poderá ter reajuste
de até 9% acima do IGP-DI. O serviço selecionado para acolher o
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maior aumento tem sido, de forma sistemática, a assinatura básica. A
habilitação, que é paga apenas uma vez pelo consumidor, tem sofrido
decréscimo. O pulso tem recebido reajustes bem abaixo da
assinatura. Apenas em 2003 os reajustes das tarifas da assinatura
básica e dos pulsos foram iguais, por exigência de liminar expedida
pela Justiça Federal. Ressalta-se que isso se deu dentro de um
ambiente de pressão da sociedade, do Ministério das Comunicações e
do Ministério Público.

b) a utilização do IGP-DI
A utilização do IGP-DI como índice inflacionário serviu para proteger

o investidor, mas tornou-se um fator impulsionador das tarifas, já que,
ao longo dos anos, tem sido sistematicamente maior que o IPCA,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, e que
mede a inflação no varejo.

Essa prática ocasionou elevações consideráveis nos gastos dos
consumidores. Segundo o IBGE, os gastos com telefonia aumentaram
em mais de 600% entre 1995 e 2003, frente a uma inflação, medida
pelo IPCA, de 120%.

Insatisfação dos consumidores
A insatisfação dos consumidores com os serviços tem se

manifestado no volume de reclamações junto aos organismos de
defesa do consumidor como o IDEC e os PROCONS. O número de
pessoas que procuraram o IDEC com problemas na telefonia foi 70%
maior em 2003 do que em 2000 (telefonia fixa: cobranças indevidas
(excesso de pulsos, serviços cancelados); linhas instaladas
indevidamente e dificuldade no cancelamento (Telefonica); Speedy
(reajustes abusivos e tentativas de alteração de contrato para os
novos planos); cobrança de assinatura mensal; prazo para cobranças
de ligações)

Prática abusiva
Observa-se que a assinatura é um valor que os consumidores

pagam, consumindo ou não o serviço. Essa prática é abusiva,
segundo explicita o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39
(limites quantitativos ao consumo). Ficam os consumidores, dessa
maneira, impossibilitados de praticar menores gastos, mesmo que não
gerem pulsos telefônicos.
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Inclusão e exclusão social
A tarifa da assinatura está hoje, em torno de R$31,14. Esse valor é

mais de 10% do salário mínimo. Para a maior parte da população
representa uma barreira à utilização desse serviço essencial. Não se
justifica que as três “incumbents” estejam obtendo mais de 50% de
sua receita (Fonte: Teleco) com a arrecadação proporcionada pelas
tarifas da assinatura básica.

As três concessionárias de telefonia fixa possuíam, em dezembro de
2003, mais de três milhões de aparelhos desligados por falta de
demanda, ou seja, por falta de poder aquisitivo da população
brasileira.

O acesso à telefonia é um fator de inclusão social, tanto pelos
serviços de voz, como por ser pré-requisito ao acesso aos serviços da
Internet. As altas tarifas, da forma que estão sendo praticadas,
representam um grave fator de exclusão social ao impedirem o acesso
a esses serviços de parcelas expressivas da população.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.834/2007
Dispõe sobre área desapropriada pelos Governos Estadual e

Federal, no Estado de Minas Gerais, para fins de assentamentos de
sem-terras e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Toda área desapropriada no Estado pelos Governos

Estadual e Federal, para fins de assentamentos de sem-terras,
deverá, obrigatoriamente, destinar no mínimo um lote para um técnico
agrícola, para cada cinqüenta lotes destinados aos assentados.

§ 1º - O técnico agrícola residente deverá prestar assessoria às
famílias assentadas, no tocante ao plantio, colheita, comercialização,
conservação do solo, instalações rurais, reparo de equipamentos,
treinamentos e associativismo.

§ 2º - Fica assegurado aos filhos dos assentados com curso de
técnico agrícola a prioridade na destinação dos lotes de que trata o
“caput” deste artigo.

§ 3º - Na impossibilidade de observar o § 2º, será o técnico agrícola



1389

escolhido pela maioria dos assentados.
Art. 2º - Para efeito desta lei, é considerado técnico agrícola o

profissional que:
I - tenha concluído Cursos Técnicos Agrícolas de 2º Grau;
II - seja portador de diploma de habilitação específica, expedido por

instituição de ensino estrangeiro, reavaliado na forma da legislação
pertinente em vigor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei ora em apreciação visa proporcionar

condições satisfatórias às famílias de colonos em áreas destinadas a
assentamentos, no que tange ao aproveitamento e à permanência nas
referidas áreas.

São de pleno conhecimento da sociedade em geral as dificuldades
encontradas pelos órgãos governamentais no que concerne à fixação
dos colonos nas terras a eles destinadas.

Por esta proposição, visamos propiciar condições plenas para o
plantio adequado de culturas, bem como para o devido cuidado com a
conservação do solo e a comercialização, através da permanência de
um técnico agrícola nas glebas destinadas às famílias dos colonos.

Igualmente, tivemos a preocupação de assegurar aos filhos dos
assentados, desde que devidamente habilitados em curso regular e
reconhecido, prioridade nos lotes destinados aos técnicos agrícolas
que darão suporte aos colonos, da mesma forma que, na ausência
desse técnico, é assegurada a livre escolha pela maioria dos
assentados.

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

PROJETO DE LEI N° 1.835/2007
Proíbe a redução do fornecimento de energia elétrica para unidade

consumidora localizada em área rural do Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a redução do fornecimento d e energia elétrica
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para unidade consumidora localizada em área rural em todo o
território do Estado.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se u nidade consumidora
localizada em área rural aquela que trabalha com:

I - atividades que utilizem irrigação, tais como fruticultura e plantio de
hortaliças, grãos e outras;

II - atividades de silagem, beneficiamento de café, arroz e outras;
III - atividades relativas à pecuária de leite, suinocultura, avicultura e

outras;
IV - empresas que desenvolvam a agroindústria, bem como as que

exijam conservação de medicamentos e vacinas.
Art. 3° - Esta lei tem por finalidade proteger e ga rantir os direitos do

consumidor rural de energia elétrica.
Parágrafo único - Em caso de suspensão, corte ou apagão no

fornecimento de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL - e as empresas do setor serão economicamente
responsáveis pelos prejuízos que causarem e terão que reparar os
danos causados aos consumidores, previstos nos arts. 14 e 22,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4° - Será proibido o corte de fornecimento de energia elétrica
sobre o consumo excedente no setor rural.

Art. 5° - Caberá à ANEEL juntamente com a Câmara de  Gestão da
Crise de Energia Elétrica - CGCE -, a Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - e às demais distribuidoras que atuam no Estado
criar alternativas que compensem a perda do volume de energia
elétrica gasta pelo consumidor rural em Minas Gerais.

Art. 6° - Fica a CEMIG obrigada a cumprir metas de oferta de
energia elétrica para atender à demanda posta pelo consumidor rural.

Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição
a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não
observar o que determina esta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é fazer com que o setor

rural tenha um tratamento diferenciado no Programa de Racionamento
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de Energia Elétrica, para que não haja prejuízo com relação às
diversas culturas animais e vegetais, suas beneficiadoras, as
agroindústrias e aquelas que utilizam a energia elétrica para captação
e bombeamento.

Trata-se de medida de interesse dos agricultores do Estado.
Nossa proposta visa proteger o setor de perda total na produção,

principalmente em atividades como pecuária de leite, suinocultura,
avicultura e hortaliças, além de evitar prejuízos na conservação de
medicamentos e vacinas.

De acordo com documento elaborado pela Federação da Agricultura
do Estado, 70% da produção mineira de leite são resfriados na
propriedade, e o setor tornou-se mais dependente de energia elétrica
nos últimos três anos em conseqüência da instalação dos tanques de
resfriamento e da coleta a granel. Além disso, seria difícil planejar uma
redução da atividade, já que a safra está crescendo este ano entre 5%
e 7% em relação a 2000.

Deve existir a preocupação também em relação à perda física e da
qualidade na safra de grãos, principalmente milho e soja, pois os silos
dependem de energia elétrica para a secagem e armazenagem do
produto.

A fruticultura também seria prejudicada com o aumento da área
plantada, pois dependeria de novas ligações elétricas para irrigação
dessas áreas.

Segundo matéria publicada no jornal “Hoje em Dia”, em 4/6/2001,
um apagão simulado realizado em uma fazenda, no interior de Minas
Gerais, provocou a morte de 20 leitões e outros ficaram debilitados
com diarréia provocada por falta de climatização adequada para a
manutenção da engorda até o abate.

Os serviços de telefonia e de fornecimento de água, gás e energia
elétrica são fundamentais para o desenvolvimento das atividades
humanas. Por essa razão, a Resolução nº 456, de 29/11/2000, da
ANEEL, que é o órgão nacional responsável pela regulamentação e
fiscalização dos serviços de energia elétrica em todo o País,
normatizou as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

A ANEEL estabelece, no art. 95 da Resolução nº 456, de 2000, que
as empresas fornecedoras de energia elétrica são responsáveis pelos
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serviços prestados e que estes devem ser regulares, contínuos,
eficientes, seguros e disponíveis a todos os cidadãos.

A Constituição Federal afirma, em seu art. 37, § 6°, que as
prestadoras de serviços públicos são responsáveis pelos danos
causados por terceiros. Assim também estabelecem os arts. 20, inciso
IV, 95 e 101 da Resolução nº 456, de 2000, da ANEEL, o art. 25 da
Lei nº 8.987, de 1995, Lei de Concessões, e o Código do Consumidor,
em seu art. 14.

Diante do exposto e tendo em vista o interesse do setor rural,
esperamos o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste projeto.

- 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 1.836/2007
Dispõe sobre veículo apreendido sob suspeita de furto ou roubo e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O veículo apreendido por suspeita de furto ou roubo poderá

ficar sob a guarda e a responsabilidade daquele que detiver sua
posse, desde que o tenha adquirido de boa-fé.

Art. 2º - Em caso de furto ou desaparecimento do veículo, o seu
depositário deverá recolher aos cofres públicos o valor constante no
termo de responsabilidade, que deverá ser o mesmo do dia da
assinatura do termo.

Art. 3º - Caso o possuidor não se interesse pela preferência, o
veículo poderá ser entregue a entidade filantrópica, de reconhecida
utilidade pública, nos termos da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto visa a evitar que o veículo objeto de furto ou

roubo se deteriore nos pátios da Polícia Civil ou terceirizados,
causando grandes prejuízos ao proprietário e àquele que o adquiriu de
boa-fé.

- Publicado, vai projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
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102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.837/2007

Autoriza o Poder Executivo a Institiuir o Conselho Estadual de
Biotecnologia - Cebiotec.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder executivo autorizado a instituir o Conselho

Estadual de Biotecnologia, denominado Cebiotec, órgão público
normativo, deliberativo e controlador das políticas e das ações
estaduais voltadas para a política setorial.

Parágrafo único - Para fins da aplicação desta lei, considera-se
biotecnologia o processo tecnológico que permite a manipulação de
material biológico e o controle e a minimização de riscos advindos da
prática de diferentes tecnologias para a proteção da vida e da saúde
do homem, dos animais e das plantas, bem como do meio ambiente.

Art. 2º - Compete ao Cebiotec:
I - formular a política de biotecnologia, definindo prioridades,

editando normas gerais e fiscalizando as ações de execução;
II - acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico

na biotecnologia e em áreas afins, objetivando a segurança e o bem-
estar da população em geral, o equilíbrio e a proteção do meio
ambiente;

III - estabelecer mecanismos de fiscalização das atividades
relacionadas com pesquisa, testes, experiências e outras atividades
na área da biotecnologia e da engenharia genética, envolvendo
organismos geneticamente modificados - OGMs -;

IV - estabelecer normas e regulamentos relativos às atividades e aos
projetos que tenham como objetivo a obtenção, a construção, o
cultivo, a manipulação, o uso, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, o consumo, a liberação e o descarte relacionados
com organismos obtidos por engenharia genética envolvendo
organismos geneticamente modificados - OGMs -;

V - encaminhar, para publicação no diário oficial, resultado dos
processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem como a
conclusão do parecer técnico, considerando os aspectos técnicos,
sociais, econômicos e éticos;

VI - estimular a participação da comunidade na formulação das
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diretrizes das políticas setoriais;
VII - propor e acompanhar o reordenamento institucional, sempre

que forem necessárias modificações nas estruturas públicas
destinadas a segurança e tecnologia ambiental;

VIII - manter intercambio e convênios com entidades congêneres
voltadas para a engenharia genética e a biosegurança em níveis
nacional e internacional;

IX - promover e apoiar a realização de campanhas educativas,
eventos e estudos sobre segurança ambiental;

X - estimular a formação técnica e a atualização permanente dos
servidores das instituições publicas e privadas, estaduais e
municipais, envolvidas na política setorial;

XI - manter cadastro de todas as instituições e profissionais que
realizem atividades e projetos relacionados com biotecnologia e
engenharia genética no território estadual.

Art. 3º - O Cebiotec compor-se-á de dezenove membros efetivos, ou
seus suplentes, representativos de órgãos públicos e entidades da
sociedade.

§ 1º - Comporão o Conselho:
I - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento
II - um representante da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior
III - um representante da Secretaria de Estado de Saúde
IV - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
V - dois representantes dos trabalhadores da alimentação
VI - quatro representantes das entidades de trabalhadores rurais
VII - dois representantes da comunidade científica
VIII - dois representantes das entidades de consumidores
IX - três representantes das entidades ambientais
X - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil
XI - um representante do Conselho Regional de Engenheiros

Agrônomos
§ 2º - Os órgãos e as entidades que compõem o Conselho indicarão

titulares e respectivos suplentes, que os substituam em suas faltas e
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impedimentos.
§ 3º - A primeira indicação dos integrantes do Conselho dar-se-á no

prazo de trinta dias, contados da publicação desta lei.
§ 4º - A entidade representativa da sociedade que não se fizer

presente, sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou cinco
alternadas, perderá automaticamente a representação, assumindo a
entidade suplente.

§ 5º - O Cebiotec elegerá, entre seus membros, por maioria de dois
terços, o Presidente e o Vice-presidente, para mandato de um ano,
permitindo-se uma recondução.

Parágrafo único - O Vice-Presidente substituirá o Presidente em sua
ausência e impedimentos.

Art. 4º - O Conselho Estadual de Biotecnologia - Cebiotec - contará
uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em
ato do Poder Executivo.

Art. 5º - O Regimento Interno do Cebiotec, aprovado por ato do
Chefe do Poder Executivo, estabelecerá a sua estrutura e o seu
funcionamento, podendo criar comissões técnico operacionais
necessárias a consecução de seus objetivos.

Parágrafo único - O Cebiotec elaborará o seu Regimento Interno no
prazo de trinta dias a contar de sua instalação.

Art. 6º - Os membros do Conselho não receberão nenhum tipo de
remuneração, e o exercício da função de conselheiro será
considerado de interesse público relevante.

Parágrafo único - O ressarcimento das despesas com transporte,
estada e alimentação, quando realizadas em objeto de serviço e
devidamente comprovadas, não será considerado como remuneração.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Em nossos dias, a sociedade está marcada por

mudanças em todos os aspectos, principalmente na vida e no meio
ambiente. A questão a ser colocada está na forma de aceitar e
conduzir as mudanças, para que estas não signifiquem a destruição
nem o caos. Uma das mudanças que mais intriga a humanidade,
neste momento, são os avanços proporcionados pela biotecnologia,
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em especial pela engenharia genética, através da obtenção de
organismos geneticamente modificados - OGM. Para que essas
mudanças possam levar a humanidade a se tornar uma sociedade
cuja expressão seja a solidariedade, a justiça e a oportunidade igual
para todos, é necessário regras claras. Essas regras devem ser
expressas de várias formas.

As mudanças que ocorrem na vida e no meio ambiente devem ser
motivo de preocupação de toda a humanidade, pois existe
interdependência, sendo, ao se manusear a vida automaticamente,
afetado o meio ambiente, porque um e outro somente existem
equilibradamente. Esse equilíbrio somente será garantido se existirem
mecanismos de proteção a ambos.

Por meio da pesquisa, são garantidas as bases para implementação
das mudanças, mas, como os próprios pesquisadores não tem o total
domínio sobre os impactos dos OGMs causados sobre a vida e o meio
ambiente, urge que sejam estabelecidas regras, visando a controlar o
manuseio com segurança e ética.

Quanto ao aspecto da ética e do manuseio com segurança, é
necessária uma forma institucional em que seja garantido ao conjunto
da sociedade uma efetiva participação; tornando-a capacitada para a
responsabilização.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.838/2007
Dispõe sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais

e comerciais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todos os elevadores elétricos instalados em edifícios de

habitação coletiva, comerciais e de serviços públicos ou privados,
deverão ser submetidos à manutenção semestral, de acordo com as
especificações constantes nas normas expedidas pelo órgão federal
competente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial.

§ 1º - A manutenção de que trata o “caput” deste artigo deverá ser
realizada por empresas prestadoras de serviço habilitadas pelo órgão
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fiscalizador estadual competente e registradas junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

§ 2º - Consideram-se órgãos competentes para fiscalizar a
manutenção semestral de que trata o “caput” deste artigo:

I - os órgãos de defesa civil;
II - o Corpo de Bombeiros Militar;
III - os órgãos fiscalizadores de obras municipais.
Art. 2º - Os contratos de manutenção de elevadores deverão ser

registrados nos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, com responsabilidade técnica exercida por
engenheiro-mecânico devidamente habilitado.

Art. 3º - No caso de acidentes em decorrência do descumprimento
do que estabelece esta lei, responderão civil e criminalmente pelos
danos deles decorrentes:

I - o proprietário ou o responsável pelo edifício, caso não tenha sido
cumprido o que determinam os arts. 2º e 3º desta lei;

II - o responsável técnico e, quando houver, a empresa contratada
para realizar a manutenção, em casos de omissão, negligência ou
imperícia.

Art. 4º - A empresa prestadora do serviço de manutenção de
elevadores deverá fornecer ao órgão fiscalizador um plano periódico
da manutenção programada para cada edificação, no qual constarão
todos os procedimentos específicos para a marca e o modelo do
equipamento correspondente, bem como a periodicidade do serviço a
ser prestado, e ainda:

I - utilizar, obrigatoriamente, em seus serviços de reparo e
manutenção, componentes originais ou fabricados por firmas que
mantenham controle de qualidade;

II - emitir, a cada visita de manutenção, certificado de revisão em
que constará prazo de validade e termo de garantia relativa ao serviço
prestado, afixando-o no interior do elevador, em local que permita sua
leitura pelos usuários.

Art. 5º - A cada manutenção, os proprietários ou os responsáveis
pelo edifício estão obrigados a providenciar todos os reparos e todas
as substituições consideradas como essenciais à segurança do
elevador, sob pena de sua interdição.
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Art. 6º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implica:
I - a interdição do elevador;
II - multa no valor de 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), no caso de desrespeito à interdição;
III - multa no valor de 2.000 UFEMGs (duas mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) no caso de reincidência, sem prejuízo da
interdição;

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo se fará pela variação do Índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
que vier a substituí-lo.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Os elevadores fazem parte do quotidiano de grande

parte da população brasileira. A alta densidade demográfica
encontrada nas grandes cidades só é possível em virtude do processo
de verticalização, viabilizado por tecnologias como essa.

Os moradores e freqüentadores de edifícios passam parte
considerável de sua vida no interior de elevadores; a segurança
desses equipamentos, entretanto, não tem sido objeto de cuidados
rigorosos. Inúmeros são os casos de pessoas que se vêem trancadas
em seu interior, seja por defeitos de funcionamento, seja por
interrupção no fornecimento de energia elétrica. Esse quadro se
agrava quando são vítimas desse tipo de acidente pessoas portadoras
dos distúrbios de acrofobia (medo de altura) ou de claustrofobia (medo
de lugares fechados). O pânico a que podem ficar sujeitas é capaz de
agravar seu quadro clínico e de produzir seqüelas duradouras.

A segurança dos elevadores é objeto de diversas normas técnicas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, assim como
dos códigos municipais de edificações; isso não impede, entretanto,
que o Estado edite norma sobre o tema, visando a beneficiar,
sobretudo, os municípios que ainda não legislaram sobre o assunto.
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A presente proposição torna obrigatória a manutenção semestral, de
acordo com as especificações constantes nas normas expedidas pelo
órgão federal competente do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres
parlamentares à aprovação do projeto ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.839/2007
Regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias - ADCT - da Constituição da República e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É reconhecido o direito à propriedade definitiva de seus

territórios às comunidades quilombolas localizadas no Estado de
Minas Gerais, nos termos do Art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição da República.

Art. 2º - Para os fins desta lei, consideram-se comunidades
quilombolas os grupos étnicos, segundo critérios de auto-atribuição,
com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com
a resistência à opressão histórica sofrida.

Páragrafo único - Nos termos do Decreto Federal nº 5.051, de 19 de
abril de 2004, que promulga a Convenção nº 169 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT - sobre povos indígenas e tribais, cabe
às próprias comunidades se autodefinirem enquanto quilombolas.

Art. 3º - São territórios quilombolas os necessários para a garantia
de sua reprodução física, social, econômica e cultural.

Art. 4º - O procedimento administrativo para a regularização
territorial das comunidades quilombolas será iniciado mediante
requerimento das próprias comunidades interessadas.

Parágrafo único - Este procedimento também poderá ser iniciado de
ofício pelos órgãos estaduais competentes ou a requerimento do
Ministério Público Estadual.

Art. 5º - Sem prejuízo da competência concorrente da União e dos
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Municípios, o procedimento administrativo de reconhecimento e
delimitação do território quilombola pelo órgão estadual competente
deverá ser realizado no prazo de cento e vinte dias e será constituído
de um Relatório Técnico de Identificação e Delimitação Territorial.

Parágrafo único - Fica assegurada à comunidade quilombola sua
efetiva participação nos procedimentos técnicos e administrativos para
identificação e delimitação de seu território.

Art. 6º - O Relatório Técnico de Identificação e Delimitação Territorial
deverá ser desenvolvido por equipe multidisciplinar, coordenada por
um antropólogo.

Art. 7º - A identificação dos limites do território quilombola será feita
a partir de indicações da própria comunidade, bem como a partir de
estudos técnicos e científicos, mediante relatório antropológico, e
consistirá na caracterização espacial, econômica, ambiental e
sociocultural do território necessário para a garantia de sua
reprodução física, social, econômica e cultural.

Art. 8º - O Relatório Técnico de Identificação e Delimitação Territorial
deverá contemplar os seguintes aspectos:

I - relatório antropológico de caracterização histórica, econômica,
ambiental e sociocultural do território quilombola identificado;

II - levantamento fundiário;
III - planta e memorial descritivo do perímetro do território, bem

como mapeamento e indicação das áreas e ocupações lindeiras de
todo o seu entorno;

IV - cadastramento das famílias quilombolas, utilizando-se
formulários específicos.

Art. 9º - Concluído, o Relatório Técnico de Identificação e
Delimitação Territorial estará disponível no órgão competente para
consulta, devendo este fato ser publicado no órgão de imprensa oficial
do Estado.

§ 1º - A comunidade quilombola interessada, bem como os
responsáveis pelas ocupações lindeiras ou sobrepostas ao território
quilombola identificado, deverão ser devidamente notificados pelo
órgão estadual competente.

§ 2º - Todos os interessados terão o prazo de noventa dias após as
notificações a que se refere o §1º deste artigo para oferecer
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contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes.
§ 3º - Caberá ao órgão responsável pelo relatório técnico notificar,

no prazo máximo de cinco dias úteis, os cartórios de registro onde se
encontram registrados os imóveis sobrepostos ao território quilombola
identificado, cabendo a esses cartórios registrar à margem desses
documentos a possível situação de litígio de tais imóveis.

Art. 10 - Concluído, o Relatório Técnico de Identificação e
Delimitação Territorial produzirá os seguintes efeitos legais:

I - disponibilização aos quilombolas ou seus representantes legais
de todos os documentos, registros, atas, livros e contratos
relacionados às terras ocupadas;

II - vedação de qualquer tipo de remoção dos quilombolas de seu
território, salvo catástrofe ou epidemia, devidamente comprovados,
que ponham em risco a comunidade, desde que ouvidas as
comunidades atingidas e autorizada pela Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Na hipótese de remoção, o governo do Estado
deverá assentar os quilombolas em área próxima, com as mesmas
características, bem como indenizar previamente a propriedade da
terra, os recursos naturais utilizados, os cultivos e as benfeitorias,
promover o salvamento dos sítios arqueológicos e providenciar o
registro dos bens imateriais.

Art. 11 - Finalizada a etapa de reconhecimento e delimitação do
território quilombola, deverá ser dado prosseguimento ao processo de
regularização fundiária, por meio da demarcação e titulação das terras
que compõem o território quilombola.

§ 1º - Os imóveis inseridos em áreas devolutas serão identificados,
demarcados e registrados por procedimento de arrecadação sumária
previsto na Lei de Terras Estadual, ou mediante Discriminação de
Terras Devolutas e, ainda, por processo de aquisição ou
desapropriação.

§ 2º - O governo do Estado prestará assistência jurídica gratuita aos
quilombolas, propondo as respectivas ações judiciais, se necessário.

Art. 12 - Havendo título de propriedade na área a ser demarcada e
titulada, caberá aos órgãos competentes promover a necessária
desapropriação, assim como a justa indenização para regularização
fundiária de características étnicas.
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Art. 13 - Concluído o processo de regularização fundiária, o órgão
estadual competente deverá expedir os títulos de propriedade às
comunidades quilombolas.

§ 1º - Este título será expedido em nome de Associação Comunitária
legalmente reconhecida formada por membros da comunidade
quilombola;

§ 2º - A titulação prevista nesta lei será reconhecida e registrada
mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso à respectiva
comunidade quilombola, com obrigatória inserção de cláusula de
inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade.

Art. 14 - É facultado aos órgãos do governo do Estado, para o
cumprimento das disposições contidas nesta lei, celebrar convênios,
contratos, acordos ou instrumentos similares de cooperação com
órgãos públicos ou instituições privadas, desde que com reconhecida
competência nesta questão.

Art. 15 - O governo do Estado elaborará e desenvolverá políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável das
comunidades quilombolas, independentemente de sua regularização
territorial.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Comissão de Direitos Humanos
Justificação: O Brasil tem uma enorme dívida histórica e social com

os descendentes dos africanos que aqui foram escravizados. Com o
final do sistema escravista, foram necessários exatos 100 anos para
que alguma legislação, visando sua regularização territorial, viesse a
beneficiar essa parcela tão significativa da sociedade, mediante o art.
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal.

Desde então já se passaram quase 20 anos e o Estado de Minas
Gerais permanece praticamente inerte a este respeito. Não obstante,
unidades da Federação como São Paulo, Pará, Maranhão e mais
recentemente o Piauí, entre outras, vêm demonstrando como é viável
a atuação dos Poderes Executivos Estaduais nesta questão, sem
prejuízo das ações desenvolvidas no âmbito federal.

Atualmente Minas Gerais é a terceira unidade da Federação em
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número de comunidades quilombolas já auto-reconhecidas e com os
respectivos certificados emitidos pela Fundação Cultural Palmares; 88
comunidades quilombolas demandam ações de regularização
territorial por parte dos poderes públicos competentes. Contudo,
segundo levantamento ainda em desenvolvimento pelo Centro de
Documentação Eloy Ferreira da Silva - Cedefes -, o número de
comunidades com potencial para se auto-reconhecer como
quilombola, em Minas Gerais, é muito maior, já ultrapassando a casa
de 430 comunidades.

Portanto, faz-se necessário dotar o Poder Executivo do Estado de
um repertório legal que determine e viabilize sua atuação nesta
questão, visando tornar o processo de regularização territorial das
comunidades quilombolas mais ágil, tendo em vista que essa é a
principal demanda e dificuldade enfrentada por esta ainda excluída
parcela da sociedade mineira.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Carlos Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 67/2007 nos
termos do § 2º do art. 173, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.477/2007, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o “Jornal Ribeirão das
Neves/Venda Nova” pela passagem dos seus 15 anos de fundação. (-
À Comissão de Transporte.)

Nº 1.478/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Presidente Olegário pela passagem dos 69 anos de sua emancipação.

Nº 1.479/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
João Pinheiro pela passagem dos 134 anos de sua emancipação.

Nº 1.480/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Serra do Salitre pela passagem dos 54 anos de sua emancipação.

Nº 1.481/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Arapuá pela passagem dos 45 anos de sua emancipação.

Nº 1.482/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja



1404

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Guarda-Mor pela passagem dos 45 anos de sua emancipação.

Nº 1.483/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Abadia dos Dourados pela passagem dos 59 anos de sua
emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.484/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Ibituruna - Cooperativa
Agropecuária Vale do Rio Doce Ltda. por ter sido apontada pela
revista "Isto É Dinheiro” como uma das 500 melhores empresas do
País, em 2007; e, ainda, no setor de alimentos, como a 2ª melhor em
gestão em inovação e tecnologia e a 5ª em gestão financeira. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 1.485/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Davidson José Chagas,
Delegado da Polícia Federal em Uberaba, pelo excelente trabalho
desenvolvido na Operação Ouro Branco, que desmantelou um
esquema de fraude contra a saúde pública que teve como resultado a
alteração da composição do leite.

Nº 1.486/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Tarcísio Humberto P.
Henriques Filho, Procurador-Chefe da Procuradoria da República em
Minas Gerais, pelo excelente trabalho desenvolvido na Operação
Ouro Branco, que desmantelou um esquema de fraude contra a saúde
pública que teve como resultado a alteração da composição do leite.

Nº 1.487/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça, pelo excelente trabalho desenvolvido
pelo Ministério Público na Operação Ouro Branco, que desmantelou
um esquema de fraude contra a saúde pública que teve como
resultado a alteração na composição do leite.

Nº 1.488/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Willian Nascimento Santos,
Delegado da Polícia Federal em Varginha, pelo excelente trabalho
desenvolvido na Operação Ouro Branco, que desmantelou um
esquema de fraude contra a saúde pública que teve como resultado a
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alteração na composição do leite.
Nº 1.489/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Carlos Henrique Dumont
Silva, Procurador da República em Passos, pelo excelente trabalho
desenvolvido na Operação Ouro Branco, que desmantelou um
esquema de fraude contra a saúde pública que teve como resultado a
alteração na composição do leite.

Nº 1.490/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Antônio José de Oliveira,
Promotor de Justiça em Passos, pelo excelente trabalho desenvolvido
na Operação Ouro Branco, que desmantelou um esquema de fraude
contra a saúde pública que teve como resultado a alteração na
composição do leite.

Nº 1.491/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Paulo Márcio da Silva,
Promotor de Justiça em Passos, pelo excelente trabalho desenvolvido
na Operação Ouro Branco, que desmantelou um esquema de fraude
praticado contra a saúde pública que teve como resultado a alteração
na composição do leite.

Nº 1.492/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Cristiano Cassiolato,
Promotor de Justiça em Passos, pelo excelente trabalho desenvolvido
na Operação Ouro Branco, que desmantelou um esquema de fraude
contra a saúde pública que teve como resultado a alteração na
composição do leite.

Nº 1.493/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. João Vicente Dávina,
Promotor de Justiça em Passos, pelo excelente trabalho desenvolvido
na Operação Ouro Branco, que desmantelou um esquema de fraude
contra a saúde pública que teve como resultado a alteração na
composição do leite. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.494/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que se empenhe para garantir a complementação do “stand”
de tiro da PMMG em Uberlândia, prevista na proposta orçamentária
do Estado para 2008. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 1.495/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a que seja
autorizada a liberação de recursos para compra de mobiliário e
equipamentos destinados à Escola Estadual Coronel Virgílio Rosa, em
Monte Carmelo. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.496/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à construção do
prédio do Conservatório Estadual de Música Raul Belém, em Araguari.
(- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.497/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Sete Lagoas pela passagem dos 140 anos de sua emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.498/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao estudante Warley Alves Batista
por sua participação no programa Parlamento Jovem Brasileiro 2007,
na Câmara dos Deputados. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.499/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita
seja enviado ao Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais - Jucemg - pedido de informação sobre a indicação de
leiloeiros por órgãos públicos da administração direta, indireta e
autárquica e empresas públicas para a realização de leilões públicos,
de 1º/9/2006 até esta data.

Do Deputado Almir Paraca em que solicita a anexação de 6.582
assinaturas a abaixo-assinado entregue ao Presidente desta Casa,
em apoio às propostas para revisão da Lei Complementar nº 64, de
2002, contidas em documento da Ascon-Ipsemg; e o encaminhamento
das referidas propostas. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sebastião Costa e Alberto Pinto Coelho.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para comemor
o Dia Nacional da Consciência Negra.

- A ata desta solenidade será publicada na edição do “Diário do
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Legislativo” de 27.11.2007.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - 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 extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 9 horas, e para a
especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.737/2007

EMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 1º:
“Parágrafo único - A suplementação a que se refere o “caput” se

destinará preferencialmente ao pagamento dos subsídios dos Juízes
de Paz, na forma da Lei nº 13.454, de 2000; ao pagamento de
diferença de vencimentos atrasados dos servidores do Poder
Judiciário na forma da Lei nº 16.645, de 2007; e ao pagamento de
diferenças dos subsídios atrasados dos magistrados de 1º grau na
forma da Lei nº 16.114, de 2006.”.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Durval Ângelo

EMENDA Nº 2
Art. 1º - Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$161.971.144,65
(cento e sessenta e um milhões e novecentos e setenta e um mil
cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para
atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
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R$146.900.000,00 (cento e quarenta e seis milhões e novecentos mil
reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$15.071.144,65 (quinze
milhões e setenta e um mil e cento e quarenta e quatro reais e
sessenta e cinco centavos).”.

Art. 2º - Dê-se aos incisos I, II e III do art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
I - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no

valor de R$92.700.000,00 (noventa e dois milhões e setecentos mil
reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal
para o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP - previsto para o
corrente exercício, no valor de R$6.700.000,00 (seis milhões e
setecentos mil reais);

III - do excesso de arrecadação da receita de contribuição do
servidor para Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP - previsto
para o corrente exercício, no valor de R$15.600.000,00 (quinze
milhões e seiscentos mil reais);”.

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2007.
Antônio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício do

cargo de Governador do Estado.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

33/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 33/2007, de autoria da Agência

Mesovales, objetiva ao incentivo à criação de um pólo industrial de
beneficiamento de granitos, feldspatos, mármores, etc., no Médio Vale
do Jequitinhonha, com controle sistemático da exploração mineral.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise pretende incluir no PPAG comandos que
permitam ao Executivo mineiro a criação de incentivo a um arranjo
produtivo mineral na região do Médio Vale do Jequitinhonha para o
beneficiamento de granitos, feldspatos, mármores, entre outras rochas
de interesse da construção civil com ocorrência na região.

O objeto da proposta é contemplado pela Ação 4654 - Apoio à Infra-
estrutura e Suporte à Atração de Investimentos para a Cadeia Mineral,
Siderúrgica e Setor Metal-Mecânico, do Programa 040 - Promoção e
Atração de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das
Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras, alocado na Área de
Resultado Valor Investimento e Valor Agregado da Produção, do
PPAG.

A exploração predatória dos recursos naturais citados e sua
exportação sem o beneficiamento adequado ao consumidor final
impõem um ciclo de miséria e destruição ambiental à região minerada.
A necessidade de trazer para a formalidade fiscal e ambiental
pequenos empreendimentos minerais é premente e merece apoio
legislativo.

Pautado pela pertinência da proposta e pela ausência de previsão
de recursos para a região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri na ação
citada, apresentamos como parte deste parecer uma emenda.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 33/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

42/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 42/2007, de autoria da Comissão
da Produção Orgânica em Minas Gerais, determina a alteração da
finalidade da Ação nº 1.168 - Implementação da Rede de Elaboração
Participativa de Projetos Comunitários -, acrescentando-se a
expressão “inclusive em sistemas de produção sustentável de base
agroecológica, como a produção orgânica”, após o termo “ambiental”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em tela visa à inclusão da agroecologia entre as
atividades a serem estimuladas pela execução da Ação nº 1.168 -
Implementação da Rede de Elaboração Participativa de Projetos
Comunitários -, que tem por finalidade “estimular a captação de
recursos, o associativismo, a educação ambiental, a cidadania e a
autonomia das comunidades  da região” no âmbito do Programa nº
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados.

Assim como em outras propostas de teor semelhante, a ação em
foco tem uma abrangência genérica. Sua finalidade aponta para
associativismo, cidadania, educação ambiental, autonomia das
comunidades, ou seja, atividades que podem conter em si a
agricultura orgânica. Não cabe, portanto, incluir a agricultura orgânica
como finalidade da ação. Dessa forma, consideramos demonstrada a
impertinência da proposta.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 42/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura -
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João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

186/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 186/2007, da Federação das

Indústrias do Estado de Minas Gerais, objetiva a implantação dos
portos hidroviários de Água Vermelha, no Município de Iturama, e
Chaveslândia, no Município de Santa Vitória.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher subsídios para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A solicitação em análise pretende que sejam implantados dois
portos fluviais na região do Triângulo Mineiro, com o objetivo de
atender às demandas de transporte da produção agropecuária da
região.

O Programa Estruturador nº 056 - Potencialização da Infra-Estrutura
Logística da Fronteira Agroindustrial -, que tem como objetivo facilitar
o escoamento da produção agroindustrial, por meio de investimentos
em infra-estrutura rodoviária, se ampliado para atender o segmento
hidroviário, atenderá à demanda apresentada. Essa proximidade de
objetivos torna a proposta pertinente para o PPAG e o Orçamento do
Estado.

O transporte de produtos agrícolas no Triângulo Mineiro se
caracteriza pelos grandes volumes e baixo valor agregado, o que
torna lógica a utilização do meios de transporte de baixo custo como o
hidroviário e o ferroviário. O custo do transporte rodoviário tende a
tirar a vantagem competitiva dos produtos colhidos no cerrado. No
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caso específico do Triângulo, que é delimitado pelos Rios Grande e
Paranaíba, ambos tributários do Rio Paraná, o transporte hidroviário
se impõe como caminho natural de escoamento da produção agrícola.

Para adequar as peças de planejamento propomos a alteração do
objetivo do programa citado e a alteração da finalidade da Ação nº
1.353 - Pavimentação e restauração de rodovias no Triângulo Mineiro
e Alto-Paranaíba.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 186/2007 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

204/2007 E 207/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 204/2007 e 207/2007, de

autoria da Universidade do Estado de Minas Gerais - Campus Frutal -,
objetivam a construção de avenidas pavimentadas, ligando o
“campus” da Uemg-Frutal à MG-255 e ao Anel Viário que dá acesso
ao aeroporto local, em distâncias de aproximadamente 500m e
3.000m, respectivamente.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

As solicitações em pauta propõem a construção de acessos diretos
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do “campus” da Uemg no Município de Frutal à Rodovia MG-255 e ao
Anel Viário, que é a via que dá acesso ao aeroporto local. Justifica-se
a demanda por facilitar o acesso de toda a comunidade local ao
“campus” universitário, local de produção científica e cultural da
cidade.

A medida encontra abrigo na Ação nº 1.211 - Construção, ampliação
e/ou reforma de estradas e/ou logradouros municipais -, inserida no
Programa nº 179 - Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários; a
rubrica, porém, recebeu recursos apenas para a região da Zona da
Mata, por isso apresentamos a seguir emenda que redistribui o
montante entre a região originalmente dotada e a região do Triângulo.
Com a finalidade de darmos conhecimento à unidade gestora
responsável pela ação do motivo da alteração da regionalização,
apresentamos, também, um requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 204/2007 e 207/2007 na forma de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

230/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 230/2007, de autoria da PUC

Minas - Parlamento Jovem, objetiva estabelecer a faixa etária de 18 a
29 anos, na modalidade pós-médio, para o Programa Ensino Médio
Profissionalizante.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
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1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

Representantes da ação realizada entre a Assembléia Legislativa e
a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas -
Parlamento Jovem - apresentou proposta de emenda ao PPAG, na
Área de Resultado Protagonismo Juvenil, pretendendo alterar a
finalidade da Ação Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante,
pertencente ao Programa Ensino Médio Profissionalizante.

Segundo o Subsecretário de Estado de Educação, João Filocre, o
ensino médio profissionalizante será oferecido aos alunos por meio
cursos ministrados nas modalidades integrado e concomitante (para
os alunos regularmente matriculados no ensino médio da rede
estadual de ensino) e pós-médio (para os jovens entre 18 e 24 anos
que já concluíram o ensino médio).

Em face na necessidade premente do mercado de trabalho de
jovens com formação de nível técnico, nada mais justo que sejam
habilitados, também, jovens de até 29 anos que, por razões diversas,
não lograram êxito em cursar instituições de ensino superior.

Acreditamos, pois, que a proposta em análise merece ser acolhida.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 230/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

236, 253 E 261/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 236 e 253/2007, de autoria,

respectivamente, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - Fetaemg - e da Associação Comercial de
Calhauzinho, Município de Araçuaí, objetivam a construção de
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campos ou quadras de esportes nas comunidades rurais do Estado. A
Proposta de Ação Legislativa nº 261/2007 tem o mesmo autor e o
mesmo objeto da Proposta de Ação Legislativa nº 253/2007.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

O governo do Estado pretende, por meio do Programa Minas
Olímpica, educar pelo esporte, promover a cultura do esporte e da
atividade física e beneficiar o cidadão com um estilo de vida mais
saudável. Na finalidade da ação Ampliação e Reestruturação de
Espaços Esportivos e de Atividades Físicas encontramos a construção
de instalações esportivas e de lazer nas várias regiões do Estado.

É fundamental que essa ação governamental chegue também às
comunidades rurais, onde jovens com vocação para o desporto, na
maioria das vezes, não são revelados pela impossibilidade de
praticarem as atividades esportivas nos centros urbanos. Além disso,
atividades saudáveis podem evitar desvios de conduta de alguns
jovens da zona rural, motivados pelo ócio, pela bebida, pelo cigarro e
até por drogas alucinógenas, que poderiam ser evitados por meio de
atividades saudáveis na área do desporto e do lazer.

Acreditamos, pois, que essas propostas devem ser acolhidas no
PPAG 2008-2011.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 236, 253 e 261/2007, na forma da emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -
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João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

259/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 259/2007, de autoria do Instituto

República, objetiva a aglutinação, em um novo programa, das ações
de caráter complementar aos programas constantes da Área de
Resultado Protagonismo Juvenil e a sua vinculação com os
programas federais ProJovem e Segundo Tempo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em comento pretende criar um novo programa a partir da
aglutinação das ações que, apesar de não serem a razão de ser dos
programas da Área de Resultado Protagonismo Juvenil, têm por
finalidade complementar esses programas. O novo programa seria
vinculado às ações dos Programas Federais ProJovem e Segundo
Tempo.

As ações complementares previstas na Área de Resultado
Protagonismo Juvenil foram idealizadas para dar continuidade às
ações precípuas de cada programa constante dessa área de
resultado. Eliminar essas ações ou aglutiná-las em um único e novo
programa acarretaria na falta de continuidade das ações principais
dos programas, pois tornaria inoperante qualquer atividade
complementar que se pretendesse implementar, dada a peculiaridade
de cada uma.

Assim sendo, deixamos de acolher, em parte, a proposta.
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O ProJovem é vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da
República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e tem como
finalidade proporcionar formação integral ao jovem, por meio de
associação entre elevação da escolaridade, tendo-se em vista a
conclusão do Ensino Fundamental, qualificação profissional com
certificação de formação inicial e desenvolvimento de ações
comunitárias de interesse público. O seu público-alvo são os jovens
de 18 a 24 anos, sem vínculo formal de emprego e que estudaram até
a 4ª série do Ensino Fundamental, mas não concluíram a oitava série.

O Segundo Tempo é um programa idealizado pelo Ministério do
Esporte, destinado a democratizar o acesso à prática esportiva, por
meio de atividades esportivas e de lazer realizadas no contra-turno
escolar. O programa tem como público-alvo crianças e adolescentes
expostos aos riscos sociais.

Dessa forma, parece-nos viável que as Ações 4.306 do Programa
018 - Ensino Médio Profissionalizante -, 1.174 do Programa 027 -
Minas Olímpica - e 1.051 do Programa 033 - Poupança Jovem - sejam
articuladas com os programas federais correlatos. Não nos parece, no
entanto, que haja uma vinculação explícita com determinados
programas, dada a versatilidade de mudanças de nomes e finalidades
desses programas pela administração pública.

Conclusão
Diante dos exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 259/2007, na forma de emendas ao Projeto de Lei
nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

373/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 373/2007, de autoria do Fórum

Mineiro de Assistência Social, objetiva incluir a Região do Rio Doce na
Ação 1.110 - Desenvolvimento dos Portos Secos de Minas Gerais, do
Programa 024 - Inserção das Empresas Mineiras no Mercado
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Internacional.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta

a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposição do Fórum Mineiro de Assistência Social tem o objetivo
específico de incluir a região do Rio Doce na Ação 1.110 -
Desenvolvimento dos Portos Secos de Minas Gerais, do Programa
024 - Inserção das Empresas Mineiras no Mercado Internacional.
Originalmente, o PPAG 2008-2011 prevê a instalação de portos secos
nas regiões Central, Mata, Sul de Minas, Triângulo e Norte de Minas.

Portos secos são recintos alfandegados de uso público, situados em
zona secundária, nos quais são executadas operações de
movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias
e de bagagem, sob controle da Receita Federal. A execução das
operações e a prestação dos serviços são realizadas por empresas
privadas, sob o regime de permissão ou concessão. Em Minas Gerais,
já estão em funcionamento cinco dessas estruturas, localizadas em
Contagem, Juiz de Fora, Varginha, Uberlândia e Uberaba.

Percebe-se, portanto, que a proposta de incluir o Rio Doce no
programa em apreço, possibilitando a implantação de um porto seco
na região, é matéria pertinente ao PPAG. A prestação desses serviços
próximo ao domicílio dos agentes econômicos envolvidos proporciona
uma grande simplificação de procedimentos para o contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 337/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
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André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -
João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
376/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 376/2007, da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, visa à criação do
porto seco de Juiz de Fora, transformando o aeroporto regional em um
pólo para o transporte de cargas destinadas predominantemente à
exportação, da Zona da Mata e de outras regiões do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher subsídios
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à
Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposição em análise, apresentada pela representação regional
da Fiemg em Juiz de Fora, solicita a criação de um porto seco nesse
Município. Como justificativa, sustenta-se que tal iniciativa permitirá
que o aeroporto regional se transforme num pólo de transporte de
cargas, voltado para a exportação.

Apesar de meritória, a proposta não deve ser acatada, por duas
razões. Primeiramente, observa-se que a Ação 1.110 -
Desenvolvimento dos Portos Secos de Minas Gerais, do Programa
Estruturador 024 - Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no
Mercado Internacional, prevê a implantação dessas estruturas, em
diversas regiões do Estado. Para a Zona da Mata a meta estabelecida
é de quatro portos secos implantados, um em cada exercício do
período 2008-2011.

Por outro lado, conforme informações constantes na página da
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Secretaria da Receita Federal na internet, Juiz de Fora já dispõe de
um porto seco para carga geral em funcionamento, administrado pela
empresa Multiterminais Alfandegados do Brasil Ltda.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 376/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

380/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 380/2007, do Conselho Estadual

de Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea-MG - visa a
promover a regionalização da Ação 1100 - Desenvolvimento da
Cadeia de Insumos e Co-Produtos dos APL de Biocombustíveis, do
Programa 003 - Arranjos Produtivos em Biotecnologia,
Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e “Softwares”, de modo a se
implantar uma usina de biodiesel em cada região do Estado, como
fortalecimento da agricultura familiar.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposição em análise, de iniciativa do Consea-MG, pretende
modificar a regionalização da execução das atividades previstas na
Ação 1.100 - Desenvolvimento da Cadeia de Insumos e Co-produtos
dos APL de Biocombustíveis, do Programa 003 - Arranjos Produtivos
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em Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e “Softwares”, de
forma a assegurar a instalação de uma usina de biodiesel em cada
região do Estado. Originalmente, a ação está direcionada apenas a
Projetos a serem implantados nas regiões do Triângulo, Centro-Oeste
e Jequitinhonha-Mucuri.

Conforme se observa na justificação da proposta, a implantação de
usinas de biodiesel nas diversas regiões do Estado permitirá que
essas unidades sejam abastecidas com matérias-primas produzidas
localmente, como estratégia de fortalecimento da agricultura familiar.
A nosso ver, trata-se de medida racional, que diminui o custo do
transporte da biomassa e permite o aumento da renda dos
agricultores.

Entendemos, portanto, que a matéria é pertinente à ação
especificada, devendo ser acatada por esta Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 380/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A AÇÃO LEGISLATIVA Nº 390/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 390/2007, de autoria do Conselho
Estadual de Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea-MG -,
solicita a punição dos responsáveis pela adulteração do leite
divulgada pela Operação Ouro Branco, da Polícia Federal, bem como
o desenvolvimento de ação que subsidie os produtores de leite,
sobretudo os da agricultura familiar.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
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de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposição em análise, apresentada pelo Consea-MG, solicita a
punição dos responsáveis pela adulteração do leite longa vida,
investigada pela operação da Polícia Federal conhecida como “Ouro
Branco”, amplamente divulgada pelos meios de comunicação. Solicita,
ainda, que se concedam subsídios aos produtores de leite, em
especial aos que se dedicam à agricultura familiar.

Apesar de relevante, por envolver questões de saúde pública, a
proposta trata evidentemente de matéria estranha ao PPAG, razão
pela qual entendemos que não deve ser acatada.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 390/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

391/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 391/2007, de autoria da Escola

Família Agrícola, solicita a elaboração de lei determinando que as
tarifas de energia elétrica residencial e industrial tenham o mesmo
valor, beneficiando a população.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
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Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposição em análise, apresentada pela Escola Família Agrícola,
solicita a elaboração de lei determinando que as tarifas de energia
elétrica residencial e industrial tenham o mesmo valor, beneficiando a
população.

Primeiramente, é preciso esclarecer que as tarifas de energia
elétrica para todo o País são estabelecidas por portaria da Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, mediante planilha apresentada
pelas empresas concessionárias de geração e distribuição de energia.
Trata-se, portanto, de matéria de competência federal, sobre a qual o
Estado não pode legislar. Além disso, a proposta trata de matéria
claramente estranha ao PPAG, razão pela qual não deve ser acatada.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 391/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 410/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.793/2006, a requerimento do Deputado Padre João, visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Saudade - AMBS -, com sede no Município de Janaúba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 410/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Saudade, com sede no
Município de Janaúba.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
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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.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 14 do seu estatuto
determina que a entidade não remunera os cargos de seus Diretores e
Conselheiros, bem como as atividades de seus sócios, e o art. 39
preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 410/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

422, 426 E 428/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 422/2007, de autoria da

Fetaemg, 426/2007, de autoria do Consea-MG, e 428/2007, de autoria
do Parlamento Jovem/PUC Minas, sugerem o aprimoramento e
ampliação das ações de capacitação docente.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
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foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas de ação legislativa em análise sugerem, em síntese,
que as ações de capacitação docente sejam de caráter continuado,
atendam às regiões Norte, Jequitinhonha-Mucuri e sejam orientadas
para a valorização da diversidade cultural das comunidades.

Entendemos que, dentro de uma concepção contemporânea de
educação, as políticas voltadas à formação e capacitação de
professores devem considerar as especificidades das diversas
modalidades de educação em relação à pluralidade sociocultural dos
alunos e das comunidades em que estão inseridos, como meio de
desenvolver as suas potencialidades em harmonia com a sua origem
e com o seu contexto de vida. Imprimir às ações de capacitação
docente um caráter continuado é também vital para incentivar o
desenvolvimento permanente do professor.

Assim, consideramos pertinente o acatamento conjunto das
propostas na forma de alteração da finalidade e de regionalização das
Ações 4.030 - Qualificação Profissional e Avaliação de Professores -
Ensino Médio e 4.049 - Qualificação Profissional e Avaliação de
Professores - Ensino Fundamental, integrantes do Programa
Estruturador 014 - Desempenho e Qualficação de Professores, com
vistas a que as ações abranjam todas as regiões do Estado e
atendam as especificidades e a diversidade da clientela atendida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 422, 426 e 428/2007 na forma de emendas ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

526/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 526/2007, de autoria da Comissão

Estadual de Produtos Orgânicos, solicita a alteração da finalidade da
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Ação 1.058 - Coordenar e Promover as Ações de Preservação,
Conservação, Manejo e Sustentabilidade de Áreas de Relevante
Interesse Ecológico, através da Criação, Implantação e Gestão de
Unidades Protegidas nos Diferentes Biomas do Estado de Minas
Gerais -, de forma a acrescentar-lhe a expressão “ corredores de
biodiversidade”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta de que se dê ênfase aos corredores de biodiversidade na
finalidade da Ação 1.058, que trata da implantação e regularização de
áreas protegidas, tem maior conformidade com a Ação 1.060 -
Ampliação das Áreas de Vegetação Nativa e Promoção da
Conectividade entre Fragmentos Florestais - Promata. Isso fica
evidente também pelo próprio produto dessa Ação - Área
ampliada/Fragmentos conectados. No entanto, sua finalidade não faz
menção à conectividade que pretende promover.

Achamos, portanto, pertinente acrescentar a expressão “corredores
de biodiversidade” ao texto da finalidade da Ação 1.060 do Programa
Estruturador 010 - Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata
Atlântica - por meio da emenda ao Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 526/2007 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
529/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 529/2007, de autoria da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - e da Comissão
Estadual de Produção Orgânica, requer a alteração do texto da
finalidade da Ação 1.018 - Ampliação da Base Florestal Produtiva -, do
Programa Estruturador 010 - Conservação do Cerrado e Recuperação
da Mata Atlântica, do PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher subsídios para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em tela tem o objetivo incluir os sistemas de produção de
base agroecológica, como a produção orgânica, na finalidade da Ação
1.018 - Ampliação da Base Florestal Produtiva -, do Programa
Estruturador 010 - Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata
Atlântica. A Ação 1.018 visa a promover e coordenar a execução das
atividades relacionadas ao desenvolvimento florestal sustentável,
voltado para o fornecimento de matéria-prima principalmente para a
siderurgia, em programa de alta escala. O objetivo dessa ação não
coaduna, em sua essência, com os sistemas de produção orgânica,
mais voltados para as iniciativas de fomento à produção alimentar no
âmbito da agricultura de pequena escala.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 529/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
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André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -
Carlin Moura.

PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS
536/2007, 539/2007, 543/2007 E 553/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

As Propostas de Ação Legislativa nºs 536/2007, de autoria de
Aguinaldo Martins de Fátima, 539/2007, de autoria do Fórum Estadual
Lixo e Cidadania, 543/2007 e 553/2007, de autoria do Fórum
Municipal de População de Rua (de Juiz de Fora) requerem mudanças
na finalidade da Ação 1.072 (Implantação da Coleta Seletiva,
Reaproveitamento e Reciclagem), cujo texto é: “apoiar os municípios
na implantação de programas de coleta seletiva para atender no
mínimo 10% dos recicláveis gerados”. A primeira proposta requer a
destinação de recursos para a conclusão dos projetos de coleta
seletiva de lixo com a inclusão da educação ambiental; a segunda
acrescenta à finalidade da Ação 1.072 as expressões “Consórcios de
Municípios” e “operada prioritariamente com associações ou
cooperativas de catadores ”, além de solicitar a mudança do
percentual de 10% para 40%. As duas últimas propostas também
dispõem sobre a inclusão dos catadores nessa ação.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher subsídios para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

O Programa Estruturador 045 - Resíduos Sólidos -, que visa a
promover e fomentar a não-geração, o reaproveitamento, a reciclagem
e a disposição adequada de resíduos sólidos com vistas à melhoria da
saúde ambiental, tem na Ação 1.072 um forte ponto de apoio para a



1429

sua realização. Os maiores beneficiários dessa ação são os
Municípios, os quais, por força das novas exigências da política
estadual de gestão de resíduos sólidos, necessitam de apoio para a
elaboração de projetos e implantação de programas de coleta seletiva.
As propostas em tela estendem a finalidade de “apoiar os Municípios
na implantação de programas de coleta seletiva para atender no
mínimo 10% dos recicláveis gerados” aos consórcios de Municípios e
às associações ou cooperativas de catadores, além da alteração do
percentual de 10% para 40%.

Achamos oportuno acatar as propostas, pois, além de incluírem os
consórcios de Municípios, trazem evidentes benefícios sociais para
aqueles trabalhadores há muito marginalizados, mas que,
presentemente, contam com a simpatia e o reconhecimento da
sociedade na valorização dos seus serviços. Essa é uma forma de
contribuir para a valorização dessa categoria, garantindo-lhe,
efetivamente, os benefícios advindos da Ação 1.072. Registra-se, por
oportuno, que o caráter de educação ambiental está inerentemente
atendido nos objetivos dessa ação.

Achamos não ser conveniente ampliar o percentual de recicláveis
gerados fixado em 10%, pois, sem elementos mais concretos para
avaliarmos as possibilidades técnicas e alcance efetivo dos objetivos
dessa ação, entende-se que o percentual em questão está em
sintonia com o planejamento e a capacidade operacional prevista pelo
governo.

Para atender essas propostas, apresentamos uma emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007 ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 536/2007, 539/2007, 543/2007 e 553/2007 na
forma de emenda ao Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

541/2007
Comissão de Participação Popular



1430

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 541/2007, de autoria do Fórum

Estadual Lixo e Cidadania - Felc -, objetiva alterar a Ação 1.068 -
Apoio à Implantação de Sistemas de Disposição Final Adequada -
Minas sem Lixões -, de forma que em sua finalidade, “melhorar a
qualidade de vida da população desenvolvendo políticas e ações para
erradicação dos depósitos de resíduos sólidos urbanos a céu aberto”,
seja incluída a expressão “integradas com a inclusão socioprodutiva
dos catadores de materiais recicláveis” e que se eleve o valor
financeiro para R$26.000.000,00.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher subsídios para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

De todas as ações integradas ao Programa Estruturador 045 -
Resíduos Sólidos -, a Ação 1.068, que tem a finalidade de “melhorar a
qualidade de vida da população desenvolvendo políticas e ações para
erradicação dos depósitos de resíduos sólidos urbanos a céu aberto “,
é uma das que apresentam maior relação com a situação dos
catadores de materiais recicláveis. Até o mês de fevereiro de 2007,
segundo dados da Feam, 517 Municípios ainda faziam uso de lixões a
céu aberto. Todos eles foram convocados para, em futuro próximo,
erradicar tais depósitos. Em número ainda maior são os Municípios
onde não há nenhuma organização de catadores de lixo. Para o
período de execução do PPAG 2008-2011, no âmbito dessa ação,
projeta-se elevar de 45% para 60% o índice da população a ser
atendida com sistemas adequados de destinação final de resíduos.
Segundo o Fórum Estadual Lixo e Cidadania, se não houver uma
ação coordenada para a organização e trabalho dos catadores de lixo,
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eles continuarão a ser marginalizados e ficarão afastados do processo
de implantação da gestão integrada dos resíduos sólidos. A proposta
visa a garantir a esses trabalhadores efetivos benefícios sociais,
possibilitando-lhes a integração aos sistemas e programas de gestão
dos resíduos sólidos, em especial no desenvolvimento de serviços de
coleta seletiva.

Não concordamos, porém, com a sugestão financeira da proposta,
pois a alocação de R$26.000.000,00 para uma ação que está orçada
em R$4.000.000,00 poderá significar algum desajuste orçamentário
para outras ações correlatas, tendo-se em vista os ajustes para
compensação desses recursos. Os valores poderão ser ampliados à
medida que novos projetos e programas sejam implantados, ocasião
em que melhor se poderão avaliar os impactos financeiros deles
decorrentes.

Para promover a mudança da finalidade da Ação 1.068,
apresentamos uma emenda ao Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 541/2007, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 890/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Núcleo de Valorização à Vida, com
sede no Município de Nova Lima.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 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 890/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Núcleo de Valorização à Vida, com sede no Município de Nova Lima.
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Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 4º do art. 2º,
que as atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas e, pelo art. 60, que, em caso de sua dissolução, seu
patrimônio remanescente será destinado a instituição que possua
objetivo semelhante, qualificada como Oscip nos termos da Lei nº
9.790, de 1999.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 890/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.608/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Ação Social Portas Abertas -
Aspa -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/9/2007, vem agora a
matéria a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.608/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Ação Social Portas Abertas, com sede no Município de Ribeirão das
Neves, entidade constituída e em funcionamento há mais de um ano,
com personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por pessoas
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idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.

Além disso, o art. 12 do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e o art. 40 dispõe que, no
caso de dissolução, os bens remanescentes da entidade reverterão
em benefício de uma instituição social registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

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 1.608/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.740/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Manoel Batista
Xavier de Sousa, com sede no Município de Onça de Pitangui.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/11/2007 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 1.740/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Manoel Batista Xavier de Sousa, com sede
no Município de Onça de Pitangui.

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.
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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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 14 do seu estatuto determina que a
entidade não remunera os membros da diretoria, do conselho fiscal e
do conselho de representantes, e o parágrafo único do art. 47
preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
seja destinado a instituições congêneres registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.740/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.743/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito
do Campestrinho, com sede no Município de Andradas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/11/2007 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 1.743/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Distrito do Campestrinho, com sede no
Município de Andradas.

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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 18 de seu estatuto determina que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, legalmente constituída e registrada, para ser
aplicado nas mesmas finalidades da Associação dissolvida; e o art. 44
estabelece que as atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como
a dos associados, não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.743/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 524/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dinis Pinheiro, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.556/2006, tem como objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jequeri o imóvel
que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 10/4/2007, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a alienação pretendida; à Prefeitura
Municipal de Jequeri, para que se pronunciasse sobre o interesse do
Município; e ao autor, para esclarecer divergências quanto às áreas
referidas na matéria.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 524/2007 de autorizar o Poder Executivo a
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doar ao Município de Jequeri uma área de 232,07m², descrita no § 1º
de seu art. 1º, a ser desmembrada do imóvel constituído de terreno
com área total de 539,69m², situado na Av. Getúlio Vargas, nesse
Município, e registrado sob o nº 3.124, a fls. 261 do Livro 3-B, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jequeri. O referido
bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1965, por doação
daquele ente federativo, sem constar gravame no instrumento público
de transferência de domínio.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para
a alienação de 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, exige, além da referida autorização, a
subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

A propósito, o art. 2º prevê que a referida área será destinada à
edificação da sede do Poder Legislativo daquele Município.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no caso, está
prevista no art. 3º do projeto, que estabelece o retorno do bem ao
patrimônio do doador se, no termo avençado, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Em sua manifestação, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de
domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao
qual o imóvel encontra-se vinculado, não possui interesse em sua
utilização. Indica, no entanto, a necessidade de alteração de dado
cadastral referente ao número do registro do imóvel.

Por seu turno, a Prefeitura Municipal de Jequeri manifesta sua
concordância com a proposição, quanto à conveniência da doação do
imóvel ao Município e à destinação indicada.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, o Substitutivo nº 1,
que apresentamos no final deste parecer, dá nova redação ao art. 1º
do projeto de lei, descrevendo as confrontações da área a ser doada,
conforme croqui anexado ao processo, corrigindo dado cadastral do
imóvel e adequando o texto à técnica legislativa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 524/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jequeri 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

Jequeri uma área com 232,07m² (duzentos e trinta e dois vírgula zero
sete metros quadrados), a ser desmembrada do imóvel constituído de
terreno com área total de 539,69m² (quinhentos e trinta e nove vírgula
sessenta e nove metros quadrados), conforme descrição no Anexo
desta lei, situado na Av. Getúlio Vargas, nesse Município, registrado
sob o nº 3.124, a fls. 261 do Livro 3-B, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jequeri.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
edificação da sede do Poder Legislativo do Município de Jequeri.

Art. 2º - 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. 1º.

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)
A área a ser doada tem as seguintes confrontações: 8,27m (oito

vírgula vinte e sete metros) pela frente, na Av. Getúlio Vargas; 8,50m
(oito vírgula cinqüenta metros) pelos fundos, confrontando com um
templo da Assembléia de Deus e Raimundo Martins de Souza;
28,85m (vinte e oito vírgula oitenta e cinco metros) pela lateral direita,
confrontando com a Escola da Apae; e 26,87m (vinte e seis vírgula
oitenta e sete metros) pela lateral esquerda, confrontando com a Casa
de Assistência Social.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Hely
Tarqüínio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.566/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

epígrafe “dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação dos Termos
de Ajustamento de Conduta na Imprensa Oficial”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/9/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

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 torna obrigatória a publicação no órgão oficial do Estado

dos Termos de Ajustamento de Conduta - Tacs - previstos na
legislação ambiental. Condiciona a validade e a eficácia dos referidos
termos à publicação no diário oficial. Dispõe que os Tacs devem
versar exclusivamente sobre medidas mitigadoras ou compensatórias.
Veda a previsão, nesses, de doação a órgãos ambientais do Estado.
Finalmente, no seu art. 3º, o projeto dispõe que o pagamento das
despesas com a publicação dos Tacs será realizado pelo órgão
responsável por sua elaboração, mediante recursos orçamentários do
referido órgão, sendo vedada a transferência do ônus da publicação
para o compromitente.

O compromisso de ajustamento de conduta é o meio pelo qual os
órgãos públicos legitimados para propor Ação Civil Pública tomam do
causador de danos a interesses difusos e coletivos o compromisso
escrito de que faça a adequação de sua conduta às exigências da lei,
sob pena de cominações. Em caso de descumprimento das
obrigações nele assumidas, o compromisso firmado passa a constituir
título executivo extrajudicial. É o que prevê o § 6º do art. 5º da Lei de
Ação Civil Pública - Lei Federal nº 7.347, de 24/7/85.

Conforme aponta Hugo Nigro Mazzilli, “porque é tomado por termo,
o compromisso de ajustamento de conduta também é conhecido nos
meios forenses como Termo de Ajustamento de Conduta - TAC”.
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(Compromisso de Ajustamento de Conduta: evolução e fragilidades e
atuação do Ministério Público, Revista de Direito Ambiental, vol. 41, p.
93 a 110.)

O compromisso de ajustamento de conduta contém uma obrigação
de fazer ou não fazer. Ele é tomado por um dos órgãos públicos
legitimados para propor Ação Civil Pública. Assim, não são todos os
legitimados da Ação Civil Pública que podem tomar o compromisso,
mas somente aqueles que são órgãos públicos. Por isso, associação
civil, ainda que legitimada para propor a referida ação, carece de
legitimidade para tomar o compromisso. Dessa forma, podem tomar o
compromisso o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios
e o Distrito Federal.

Mediante esse instrumento, o causador do dano a interesses
transindividuais (meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural,
ordem urbanística, etc.) obriga-se a adequar a sua conduta às
exigências da lei. O objeto do compromisso de ajustamento pode
versar sobre qualquer obrigação de fazer ou não fazer, no zelo de
quaisquer interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o
que inclui a proteção de danos efetivos ou potenciais.

Há, pois, um reconhecimento, pelo causador do dano, de que a
conduta até então desenvolvida não estava conforme as exigências
legais, comprometendo-se, a partir daí, a adequar-se ao preceito
legal, submetendo-se à imposição de cominações pecuniárias (multa
astreintes), tendo o termo de ajustamento de conduta valor de título
executivo extrajudicial.

O compromisso de ajustamento de conduta não tem natureza
contratual, pois os órgãos públicos que o tomam não têm poder de
disposição. Assim, o compromisso não pode ser considerado uma
verdadeira transação, porque esta importa poder de disponibilidade, e
os órgãos públicos legitimados para a propositura de Ação Civil
Pública, ainda que tenham disponibilidade do conteúdo processual da
lide, não detêm disponibilidade sobre o próprio direito material
controvertido.

É certo que, tanto no Código Civil (art. 841) como no de Processo
Civil (art. 447), a transação só é admitida em se tratando de direitos
patrimoniais de caráter privado.
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Nesse sentido, o art. 841 do Código Civil Brasileiro dispõe:
“Art. 841 - Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se

permite a transação.”
Por isso, não podem os órgãos públicos legitimados dispensar

direitos ou obrigações nem renunciar a direitos, mas devem limitar-se
a tomar do causador do dano a obrigação de fazer ou não fazer. No
compromisso de ajustamento de conduta, não pode, pois, haver
concessões de direito material por parte do órgão público legitimado.
Por meio dele, o causador do dano assume a obrigação de fazer ou
não fazer, sob cominações pactuadas.

Assim nos ensina José dos Santos Carvalho Filho: “o compromisso
reconhece uma situação de ilegalidade oriunda da vulneração de
interesse difuso ou coletivo e que, por esse motivo, não há outra
alternativa senão a de restaurar totalmente a legalidade, fazendo
cessar por inteiro a conduta ofensiva”. (Ação Civil Pública, 2ª ed., Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 187).

Pelas mesmas razões, conforme ensinamento de Hugo Nigro
Mazzilli, o compromisso não pode vedar o acesso à jurisdicão, seja
ele individual, dos indivíduos lesados, seja o acesso coletivo, dos co-
legitimados para a Ação Civil Pública. Uma vez celebrado o
compromisso de ajustamento de conduta, fica vedado o acesso
jurisdicional para todos os co-legitimados coletivos para pedir o que o
título - o Termo de Ajustamento de Conduta - já assegura, pois, nesse
caso, faltaria a eles interesse de agir.

Nesse sentido, a jurisprudência:
“A tutela jurisdicional somente pode ser pleiteada por quem possui

interesse processual, já que a função jurisdicional não pode ser
movimentada sem que haja um motivo. O interesse processual,
traduzido pelo binômio necessidade e utilidade da via jurisdicional,
não restou configurado no caso em exame. Se o Ministério Público
dispõe de título executivo extrajudicial, consubstanciado no termo de
ajustamento de conduta firmado com o Município de Perdões, para
iniciar o processo satisfativo de execução e demanda através do
processo de conhecimento, há manifesta inutilidade da via eleita
porque a duplicação de processos com a prévia cognição e posterior
execução revela-se desnecessária diante do documento que o
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exeqüente possui”. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Apelação
Cível nº 1.0499.04.910509-5/001(1) - Relatora Desembargadora Maria
Elza - Acórdão publicado em 12 de novembro de 2004).

Assim, o compromisso de ajustamento de conduta é um ato
administrativo negocial que consubstancia uma declaração de vontade
do poder público coincidente com a do causador do dano, que
concorda em adequar sua conduta às exigências da lei.

É importante observar que o causador do dano não é obrigado ou
compelido a firmar o compromisso de ajustamento de conduta. O
compromisso é firmado quando o causador do dano reconhece que
estava atuando à margem dos ditames legais e concorda em se
adequar a eles.

Por outro lado, a aplicação dos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade da ação penal, que informam o direito penal, não é
afastada em razão da celebração do compromisso de ajustamento de
conduta. Assim, sendo firmado o compromisso, não há impedimento à
apuração da responsabilidade penal pela prática de condutas
criminosas ocorridas antes ou após sua assinatura.

Os compromissos de ajustamento de conduta podem ser firmados
no curso de inquérito civil. O inquérito civil é um procedimento
administrativo investigatório, de caráter pré-processual, que se realiza
extrajudicialmente, a cargo do Ministério Público, destinado a colher
elementos para a propositura de ação civil pública.

Trata-se de procedimento preparatório, de função instrumental, de
instauração facultativa, destinado a apurar a ocorrência de fato
antijurídico e a fornecer meios de prova e convicção para a
propositura da ação civil pública. O inquérito civil é composto por três
fases: instauração, instrução e conclusão. Durante o inquérito civil, é
possível a efetivação do compromisso de ajustamento de conduta,
sobre o qual já discorremos. Sendo firmado o compromisso, o
inquérito civil é arquivado. Por outro lado, o não-cumprimento do
compromisso de ajustamento de conduta enseja a execução do título
executivo formado por ele.

Assim, considerando que o compromisso de ajustamento de conduta
é firmado no curso de um procedimento administrativo, o Estado
membro têm competência concorrente com a União para legislar
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sobre a matéria. Afinal, a Constituição da República dispõe:
“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre:
(...)
XI - procedimentos em matéria processual;
(...)
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União

limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não

exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende
a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.”

Dessa forma, a matéria encontra-se no rol das competências
legislativas do Estado. Ademais, verificamos que não há vício de
iniciativa, já que não se trata de matéria cuja iniciativa para deflagrar o
processo legislativo seja privativa do Poder Executivo ou Judiciário.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 1.566/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.745/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 124/2007, 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 Claro dos Poções o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007 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
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Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.745/2007 tem como finalidade conferir
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Claro dos Poções uma área de 10.000m², situada na
Rua Cel. José Coelho de Araújo, nesse Município, registrada sob o nº
335, a fls. 190 do Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Bocaiúva. O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio
do Estado em 1976, por doação desse ente federativo, para a
construção de um grupo escolar.

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, o imóvel a ser
doado destina-se à instalação de um centro educacional e edificação
de um centro cultural, tecnológico e esportivo. Portanto, esse
propósito está em consonância com o interesse da referida
comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado caso não
seja, no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade estabelecida.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
devemos apresentar-lhe a Emenda nº 1, com o fim de sanar equívoco
quanto aos dados cadastrais do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.745/2007 com
a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1
Substitua-se, no art. 1º, a expressão “o nº R-1-0336, Livro 2-1, fls.
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190” por “nº 335, a fls. 190 do Livro 2-1”.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.750/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe cria o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar em todos
os nosocômios públicos ou privados que possuam número igual ou
superior a 30 leitos e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais, examinar
a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em estudo visa a criar o Serviço Voluntário de

Capelania Hospitalar nos nosocômios públicos ou privados com 30 ou
mais leitos, para que seja oferecido atendimento espiritual e religioso
aos pacientes internados, a seus familiares, aos profissionais de
saúde e aos funcionários, caso queiram.

O Capelão titular deve ter formação específica e ser credenciado
pela União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - Unipas.
Haverá, também, um Capelão auxiliar, de religião diversa daquela
seguida pelo Capelão titular.

Em suma, esse é o conteúdo da proposta, que contém, ainda,
diversas regras dispondo sobre o serviço em si e os procedimentos a
serem adotados para a sua prestação.

Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e
Justiça, em 15/5/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 488/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“Sem embargo do louvável objetivo que move o autor da proposição,
consistente na prestação de conforto espiritual e orientação religiosa
aos enfermos, entendemos não ser a legislação o meio adequado
para a consecução de tal propósito. Com efeito, a explicitação em
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pormenor do modo pelo qual deve instalar-se um serviço voluntariado
com vistas à prestação de assistência religiosa aos enfermos constitui
matéria que, pela sua própria natureza, refoge da esfera legal. Trata-
se de assunto de tal modo ligado à intimidade da instituição hospitalar
que compete a esta, segundo juízo próprio de oportunidade e
conveniência, estabelecer normas internas a respeito da matéria. E
que sejam normas dotadas de um maior grau de elasticidade e de
flexibilidade, de modo a permitir rearranjos normativos para os casos
de falta de correspondência entre um determinado regramento e a
realidade concreta, pois bem sabemos que, muitas vezes, normas
que, em tese, poderiam trazer resultados positivos, na prática, podem
mostrar-se inaplicáveis. Uma vez erigidas em estatutos legais, tais
normas, se inadaptadas às situações concretas, demandariam um
novo processo legislativo, com todas as delongas que lhe são
inerentes, para a sua modificação.

A esse propósito, cumpre invocar a lição do renomado jurista Celso
Antônio Bandeira de Mello acerca da distinção conceitual entre
normas de sujeição geral e normas de sujeição especial, estas últimas
atinentes ao funcionamento de faculdades, museus, bibliotecas,
teatros, hospitais, asilos e outros estabelecimentos do gênero. O autor
sublinha a inadequação e impropriedade de se remeter ao Legislativo
a normatização pormenorizada do funcionamento desses
estabelecimentos, ‘bem como o regime condicionador ou repressor
das condutas de quaisquer pessoas que com eles mantivessem os
contatos necessários ao desfrute das utilidades que proporcionam,
sem criarem uma autêntica balbúrdia e sem instaurarem uma série de
contra-sensos ou de regras visivelmente inadaptadas às
circunstâncias; e isto, mesmo na suposição de que fosse
materialmente possível’. (‘Curso de Direito Administrativo’, 18ª edição,
Editora Malheiros.)

Acresça-se que, recentemente, esta Comissão teve ocasião de se
pronunciar a respeito do Projeto de Lei nº 487/2007, de conteúdo
análogo ao do que ora se examina. Cuidava-se de disciplinar o serviço
voluntário de capelania nos estabelecimentos penitenciários. O traço
distintivo entre as duas proposições reside, pois, no fato de que uma
se refere ao serviço voluntário de capelania nos presídios, ao passo
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que a outra trata do mesmo serviço no âmbito dos nosocômios. Tanto
numa hipótese quanto na outra, faz-se presente a preocupação com a
dimensão espiritual do ser humano, a qual, comumente, ganha maior
relevância em situações aflitivas e de dor, como aquelas próprias do
ambiente penitenciário ou hospitalar. Quanto ao mais, a disciplina
normativa é a mesma, de modo que as ponderáveis razões que
levaram a um parecer contrário ao Projeto de Lei nº 487/2007
subsistem em face do Projeto de Lei nº 488/2007.

Do exposto, resulta claro não ser a lei o instrumento idôneo para
veicular normas disciplinadoras da matéria versada no projeto, razão
pela qual este não tem como prosperar”.

A tais argumentos acrescente-se que a preocupação do legislador
estadual com a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva, em consonância com o previsto no
art. 5o, VII, da Constituição da República, já resultou na edição da Lei
no 14.505, de 2002, que dispõe sobre a prestação de assistência
religiosa em instituição civil ou militar de internação coletiva das redes
pública e privada do Estado. Nos termos do art. 1o da referida lei, é
assegurado a representante de culto religioso o acesso às referidas
instituições para prestar assistência religiosa a interno.

Ademais, a Lei Federal no 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), estabelece:

“Art. 94 - As entidades que desenvolvem programas de internação
têm as seguintes obrigações, entre outras:

(...)
XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de

acordo com suas crenças;
(...)
Art. 124 - São direitos do adolescente privado de liberdade, entre

outros, os seguintes:
(...)
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença e desde

que assim o deseje”.
Da mesma forma, a Lei Federal no 10.741, de 2003 (Estatuto do

Idoso), dispõe:
“Art. 50 - Constituem obrigações das entidades de atendimento:
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(...)
X - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo

com suas crenças”.
Por fim, convém ressaltar também a existência da Lei Federal no

9.982, de 2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa
nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos
estabelecimentos prisionais civis e militares.

Vê-se, pois, que já existem, em âmbito federal e estadual, normas
que garantem a prestação de assistência religiosa nos
estabelecimentos de que trata o projeto.

A esse respeito, cumpre esclarecer que, afirmando o caráter laico do
Estado brasileiro, a Constituição da República não adotou nenhuma
religião oficial, dispensando tratamento específico às questões de
fundo religioso, vedando a todas as entidades federadas, nos termos
de seu art. 19, I, “estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”.

Conclui-se, dessa forma, que, a par de consagrar a liberdade
religiosa e assegurar a prestação de assistência religiosa em
entidades de internação coletiva, a Carta Magna não admite a prática
de ato estatal que importe o estabelecimento de religião oficial ou
implique disseminação de qualquer tipo de crença ou orientação
religiosa. Assim, deve o Estado abster-se de adentrar, de qualquer
forma, o campo religioso, sob pena de isso configurar um afastamento
de sua neutralidade em matéria de religião.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.750/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.751/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em



1448

epígrafe “cria o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária em todos
os estabelecimentos do sistema penitenciário e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.

Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais, examinar
a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva criar o Serviço Voluntário de

Capelania Carcerária nas penitenciárias do Estado, para que seja
oferecido atendimento espiritual e religioso aos presos, internados,
seus familiares e profissionais de segurança, caso queiram. O
Capelão titular deve ter formação específica e ser credenciado pela
União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - Unipas.
Haverá, também, um Capelão auxiliar, de religião diversa daquela
seguida pelo Capelão titular.

Em síntese, esse é o conteúdo da proposta, que contém, ainda,
diversas regras dispondo sobre o serviço em si e os procedimentos a
serem adotados para a sua prestação.

Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e
Justiça, em 24/4/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 487/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que trazemos à colação:

“É importante lembrar que a matéria encontra-se disciplinada no art.
11 da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal), a qual prevê que o preso terá direito à assistência religiosa
bem como material, social, educacional, jurídica e à assistência à
saúde. Quanto à assistência religiosa, o art. 24 do mesmo diploma
legal assim dispõe:

‘Art. 24 - A assistência religiosa, com liberdade de culto, será
prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a
participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem
como a posse de livros de instrução religiosa.

§ 1º - No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos
religiosos.
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§ 2º - Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar
de atividade religiosa.’.

Observa-se, com efeito, que a citada legislação federal já tratou
devidamente da matéria em foco. Cabe aos estabelecimentos
prisionais, por meio de medidas administrativas de efeito interno,
organizar a prestação da assistência religiosa e criar local apropriado
para a celebração dos cultos.

Uma vez que a medida em questão tem caráter administrativo, a
proposta em epígrafe acaba invadindo seara de competência
reservada ao Poder Executivo e, por conseguinte, afronta o princípio
da separação de poderes, inserto no art. 2º da Constituição da
República.

Além do mais, o Estado, em princípio, deve abster-se da
regulamentação de atividades religiosas. O inciso I do art. 19 da
Constituição da República proíbe às unidades federadas estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou manter com eles ou
seus representantes relações de aliança.

Embora o Estado deva ser laico, nada impede que, com bastante
prudência, dê oportunidade às pessoas de exercerem livremente seu
direito à liberdade de crença religiosa, valor constitucional
resguardado no inciso VIII do art. 5°. No entanto, os órgãos políticos
devem evitar a excessiva regulação da matéria e deixar ao arbítrio de
cada detento a opção ou não pela assistência religiosa. Exige-se do
Estado, tanto quanto possível, a mais neutra postura em relação às
questões de crença religiosa. O nível de detalhamento em que se
encontra a proposta não se coaduna com o campo de atuação
estadual na matéria.”.

A tais argumentos, acrescente-se que a preocupação do legislador
estadual com a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva, em consonância com o previsto no
art. 5o, VII, da Constituição da República, já resultou na edição da Lei
no 14.505, de 2002, que dispõe sobre a prestação de assistência
religiosa em instituição civil ou militar de internação coletiva das redes
pública e privada do Estado. Nos termos do art. 1o da referida lei, é
assegurado a representante de culto religioso o acesso às referidas
instituições para prestar assistência religiosa a interno.
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Ademais, a Lei Federal no 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente, estabelece que:

“Art. 94 - As entidades que desenvolvem programas de internação
têm as seguintes obrigações, entre outras:

(...)
XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de

acordo com suas crenças;
(...)
Art. 124 - São direitos do adolescente privado de liberdade, entre

outros, os seguintes:
(...)
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde

que assim o deseje”.
Da mesma forma, a Lei Federal no 10.741, de 2003, Estatuto do

Idoso, dispõe que:
“Art. 50 - Constituem obrigações das entidades de atendimento:
(...)
X - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo

com suas crenças”.
Por fim, convém ressaltar também a existência da Lei Federal no

9.982, de 2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa
nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos
estabelecimentos prisionais civis e militares.

Vê-se, pois, que já existem, em âmbito federal e estadual, normas
que garantem a prestação de assistência religiosa nos
estabelecimentos penitenciários.

A propósito, cumpre esclarecer que, afirmando o caráter laico do
Estado brasileiro, a Constituição da República não adotou nenhuma
religião oficial, dispensando tratamento específico às questões de
fundo religioso, vedando a todas as entidades federadas, nos termos
do seu art. 19, I:

“estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público”.

Conclui-se, dessa forma, que, a par de consagrar a liberdade
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religiosa e assegurar a prestação de assistência religiosa em
entidades de internação coletiva, a Carta Magna não admite a prática
de ato estatal que importe o estabelecimento de religião oficial ou
implique disseminação de qualquer tipo de crença ou orientação
religiosa. Assim, deve o Estado abster-se de adentrar, de qualquer
forma, o campo religioso, sob pena de isso configurar um afastamento
de sua neutralidade em matéria de religião.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.751/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.753/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.753/2007 dispõe sobre a responsabilidade de as indústrias
farmacêuticas e as empresas de distribuição de medicamentos darem
destinação adequada a medicamentos com prazo de validade vencido
e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a responsabilidade de as

indústrias farmacêuticas e as empresas de distribuição de
medicamentos darem destinação adequada a medicamentos com
prazo de validade vencido e dá outras providências.

Trata-se de matéria que, nessa mesma sessão legislativa, tramitou
na forma do Projeto de Lei nº 444/2007, que recebeu desta Comissão
parecer pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
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ilegalidade e foi retirado de tramitação, em razão de requerimento
apresentado pelo autor em 30/10/2007. Na legislatura passada,
tramitou a matéria nesta Casa na forma do Projeto de Lei nº 221/2003
e recebeu desta Comissão parecer no mesmo sentido.

Submetida a novo exame, entendemos que a medida consignada no
Projeto de Lei nº 1.753/2007 apresenta os mesmos problemas dos
citados projetos.

A seguir, transcrevemos os principais argumentos apresentados por
esta Comissão na legislatura pretérita os quais demonstram a
inviabilidade jurídica do projeto em epígrafe.

“As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição
vigente foram consubstanciadas na Lei nº 8.080, de 19/9/90, a Lei
Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde e para a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes (...)

Conforme determinam a alínea “a” do inciso I e o inciso VI do art. 6º
da Lei nº 8.080, de 1990, estão incluídos no campo de atuação do
SUS a execução de ações de vigilância sanitária e o controle e a
fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a
saúde, matéria de que trata a proposição (...)

A matéria é regulada pela Lei nº 5.991, de 17/12/73, que “dispõe
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências”, e pela
Lei nº 6.360, de 23/9/76, que “dispõe sobre a vigilância sanitária a que
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos
e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos e dá outras
providências”.

O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos rege-se, em todo o território nacional, pelo
disposto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 5.991, de 1973, cujas disposições
abrangem as unidades dos serviços públicos civil e militar da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere
aos conceitos, definições e responsabilidades relativos ao tema (...)

A Lei nº 6.360, de 1976, determina que somente poderão armazenar
ou expedir os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, os cosméticos e os saneantes as empresas autorizadas
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para tal fim pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos tenham
sido licenciados pelo órgão competente das unidades federativas em
que se localizam (...)

As instruções do Ministério da Saúde sobre a matéria estão contidas
na Portaria nº 802, de 8/10/98, que institui o sistema de controle e
fiscalização em toda a cadeia de produtos farmacêuticos. A portaria
determina que os estabelecimentos de produção, de distribuição, de
transporte e de dispensação são solidariamente responsáveis pela
qualidade e pela segurança dos produtos farmacêuticos objetos de
suas atividades específicas, sendo que as empresas de distribuição e
de dispensação não poderão aceitar a entrada de produtos
farmacêuticos com especificações não condizentes com o
estabelecido na norma, inclusive no que concerne aos prazos de
validade (...)

Segundo o art. 13 da Portaria nº 802, de 1998, as empresas
autorizadas como distribuidoras têm o dever, além de outros, de
manter a qualidade dos produtos durante todas as fases da
distribuição, sendo responsáveis por quaisquer problemas
conseqüentes ao desenvolvimento de suas atividades.

O distribuidor deve notificar à autoridade sanitária competente, em
caráter de urgência, quaisquer suspeitas de alteração, adulteração,
fraude ou falsificação dos produtos, com a indicação do número do
lote para averiguação da denúncia, sob pena de responsabilização
nos termos das legislações penal, civil e sanitária. Deve também
identificar e devolver, ao titular do registro, os produtos com prazo de
validade vencido - mediante operação com nota fiscal - ou, na
impossibilidade dessa devolução, deve solicitar orientação à
autoridade competente da sua região.

É, ainda, dever do distribuidor obedecer às normas do Manual de
Boas Práticas de Distribuição, entre as quais inclui-se a obrigação de
possuir procedimento operacional escrito para plano emergencial de
recolhimento e de devolução de medicamentos e para necessidades
urgentes e não urgentes, sendo obrigatória a informação do
recolhimento aos clientes - drogarias, farmácias e hospitais - a quem o
lote tiver sido distribuído, inclusive os localizados nos países
integrantes do Mercosul (...)
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Dispõe, ainda, sobre a matéria a Lei nº 9.782, de 26/1/99, que define
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa - e dá outras providências. O art. 2º da
citada lei estabelece que compete à União, no âmbito do sistema,
definir a política nacional de vigilância sanitária e normatizar, controlar
e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a
saúde, competindo à Anvisa estabelecer normas, propor, acompanhar
e executar políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária.

Assim, como se pode depreender pelo exposto, no âmbito do SUS,
compete à União definir e coordenar os seus sistemas bem como
estabelecer normas, cabendo aos Estados apenas suplementá-las, no
que lhe for peculiar.

A matéria objeto da proposição em tela encontra-se exaustivamente
disciplinada nas normas federais de caráter nacional já mencionadas,
não apresentando inovações”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.753/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.569/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.569/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação dos Oficiais da
Reserva do Exército Brasileiro - Aoreb -, 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° 1.569/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Oficiais da Reserva
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do Exército Brasileiro - Aoreb -, 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

Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro - Aoreb -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 20/11/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sebastião Costa, notificando o falecimento do Sr. José

Levindo Fumian, ocorrido em 7/11/2007, em Antônio Prado de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr.
Júlio Afonso Horta, ocorrido em 6/11/ 2007, em São Pedro do Suaçuí.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discursos dos Deputados André Quintão e Weliton
Prado; aprovação - Questão de ordem - Registro de presença - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 1.840 a 1.852/2007 - Projeto de Resolução nº 1.853/2007 -
Requerimentos nºs 1.500 a 1.507/2007 - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Fábio Avelar e Eros Biondini, da Deputada Elisa Costa
e do Deputado Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Questões de ordem; chamada para a
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - 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 -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - 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
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Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - 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
- O Deputado Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, não ficou muito clara

uma determinada passagem da ata, em que é mencionado o nosso
nome. Parece-me que, respondendo a uma questão de ordem,
somente na reunião da parte da manhã, fiz uma ponderação sobre a
importância da realização de audiências públicas, principalmente
aquelas já aprovadas pelas comissões, em relação a projetos mais
polêmicos, como, por exemplo, o que trata das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips. Há um projeto do
governo tramitando. Este Deputado, com a Bancada do PT-PCdoB,
apresentou um requerimento para a audiência pública das Comissões
de Administração Pública e de Participação Popular. Aliás, este
Deputado se pronunciou não para essa questão de ordem, mas
somente para reiterar a importância da realização da audiência. Até a
par dessa menção na ata, queria dizer que, na segunda chamada
para a recomposição de quórum, este Deputado não estava presente,
porque hoje, no Palácio dos Despachos, participamos de um
importante ato de assinatura de convênios com 41 Municípios do
governo do Estado para a implantação dos Centros de Referência da
Assistência Social - Cras -, que integram o Sistema Único da
Assistência Social - Suas.

Sr. Presidente, como membro do PT, fico até à vontade para dizer
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que as boas iniciativas devem ser elogiadas. Queria fazer aqui um
comentário elogioso a esse importante evento que significa a
implantação de Cras em 41 Municípios. Sabemos do empenho do
Secretário Custódio Mattos, que, aliás, foi eleito Presidente Estadual
do PSDB, com toda a sua equipe, e do Governador Aécio Neves,
nessa linha de implantação dos centros de referência. Em Minas, mais
da metade dos Municípios ainda não possuem Cras. O governo
federal vem investindo muito recurso no Estado. O Ministro Patrus
Ananias, com o governo Lula, tem realizado um trabalho belíssimo. O
Estado participa hoje desse esforço com o co-financiamento do Suas.
Esperamos que os recursos da Assembléia e as emendas
parlamentares e da Comissão de Participação Popular possam
ampliar ainda mais esse investimento.

Queria registrar que, nesta manhã, 41 Municípios foram
beneficiados, e as boas ações também devem ser aqui mencionadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Não foi exatamente uma
resposta à questão de ordem dita na ata, mas só para ressaltar a
importância do Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, e dos
Presidentes das comissões de debaterem de maneira mais profunda
os projetos polêmicos que constam da pauta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, “data maxima venia”,
volto a insistir com V. Exa. e com toda a Mesa. O Deputado Carlos
Pimenta colocou muito bem, fez a leitura da ata, sobre a qual
questionei a interpretação que se dá ao art. 41, inciso II, do nosso
Regimento Interno. O art. 22 é claro. (- Lê:) “A reunião pública
ordinária se desenvolve do seguinte modo: I - Primeira Parte - Das 14
horas às 15h15min a) 1ª fase - Expediente: nos 15 minutos iniciais: 1)
leitura e aprovação da ata; 2) leitura da correspondência;...”.

Gostaria de dizer que a leitura da ata por parte do Deputado Carlos
Pimenta ocupou, no máximo, 30% do tempo previsto em nosso
Regimento. Há, aliás, dispositivo regimental estabelecendo que esse
tempo pode ser prorrogado, mas o Secretário não utilizou nem 30%.
Passamos, então, ao nosso questionamento. Já é fato histórico, há
muitos anos a Assembléia Legislativa tem a prática reiterada de não
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ler a ata completa, mas sim a sucinta, em cumprimento do art. 41 do
Regimento Interno. O problema é que, infelizmente, não se está
dando publicidade aos atos. Estamos na 1ª Fase da reunião de hoje.
Trata-se de uma reunião pública da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, portanto o público tem o direito de saber o que está
acontecendo nesta Casa. Quando se lê “Projeto nº 553, do Deputado
tal”, “Projeto nº 58, do Deputado tal”, “requerimento de número tal do
Deputado fulano”, não dá para entender nada. Que projeto é esse,
qual a sua ementa, o que ele significa? Não é necessário colocar a
justificativa dos projetos, mas não custa nada incorporar na leitura a
ementa, para saber a que o projeto se refere. O Regimento Interno
permite isso. Trata-se, então, de vontade política. Isso não dará mais
trabalho para os técnicos desta Casa. Estaremos, simplesmente,
cumprindo um dispositivo das Constituições Estadual e Federal,
porque o que está sendo debatido pelos Deputados é de interesse
público e, portanto, o cidadão tem o direito de saber. Não podemos
permitir, de forma alguma, que, num Estado Democrático de Direito,
em que o poder tem de ser exercido em nome do povo, que este fique
privado de informações no que se refere à gestão da coisa pública.
Insisto, assim, no meu questionamento. Solicito um estudo técnico e
jurídico para compreensão do Regimento Interno. Trata-se de uma
questão de interpretação. Estou convicto de que não custa nada
informar e fazer a leitura do projeto e do que se trata, para
esclarecimento dos Deputados. Já foi dito aqui que quem quiser que
utilize a internet. Ora, apenas 20% da população brasileira possui
internet. Em Minas Gerais, nos grotões, esse número diminui mais
ainda. Se as pessoas forem utilizar a internet, haverá a cobrança de
interurbano. Muitas pessoas não estão tendo dinheiro para pagar nem
o telefone, nem tampouco a energia elétrica, que, aliás, é uma das
mais caras do Brasil, uma das que mais pesa no orçamento
doméstico. Assim, é um direito do cidadão saber qual projeto está
sendo votado. Se o cidadão não tiver a internet, será punido, como
disse um Deputado da Liderança do Governo? A idéia de democracia
aponta para um direito de saber. O princípio da publicidade é o próprio
princípio do Estado Democrático de Direito.

Destaco, então, Sr. Presidente, essa minha solicitação, qual seja, a
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possibilidade de que todas as informações constantes na ata a ser
publicada integralmente pela Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais, no “Diário do Legislativo”, e também disponível no “site” deste
Poder, constem na ata lida neste Plenário. Como informei, são
pouquíssimas as pessoas que têm acesso aos dados oficiais.
Achamos que, no mínimo, o cidadão tem o direito de ser informado
dos trabalhos desenvolvidos nesta Casa. É o conhecimento público da
atuação de todos os parlamentares desta Casa. Cumprindo
rigorosamente o meu tempo, agradeço a V. Exa., Sr. Presidente.
Evoco aqui, mais uma vez, um questionamento relacionado à
compreensão do art. 41 do Regimento Interno. Ele diz que a ata será
sucinta, mas não pode ser totalmente generalizada, sem permitir a
compreensão por parte das pessoas, principalmente as que assistem
à TV Assembléia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo para discussão da ata e não
havendo retificação a ser feita, é esta aprovada sem mais restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente, Sr. Presidente. Só

solicitei a questão de ordem porque é regimental. Agradeço a
compreensão de V. Exa. Quero manifestar uma preocupação minha e
dos demais membros da Comissão de Segurança Pública: do Vice-
Presidente, Deputado Paulo Cesar, dos Deputados Leonardo Moreira,
Luiz Tadeu Leite e Délio Malheiros. Sr. Presidente, a Comissão de
Segurança Pública, a qual presido honradamente, questiona a Mesa
desta Casa, e gostaria que V. Exa. levasse essa nossa preocupação
aos demais integrantes da Mesa e ao Presidente do Poder. Estão
parados na Mesa desta Casa, Sr. Presidente, desde março, um total
de 16 requerimentos, que estão aguardando parecer. Não é possível
isso acontecer com nossos requerimentos. Além disso, essa é uma
questão legítima, em se tratando de questão de ordem, e pertinente.
Sr. Presidente, V. Exa., que chegou a esta Casa comigo, sabe
perfeitamente que os Deputados Estaduais, dentro do que restou da
Constituição da República em termos de atribuições, têm uma faixa
muito estreita na qual podem legislar. Ficamos espremidos entre a
competência legislativa do Estado e a do Município. A outra função
precípua do parlamentar é a fiscalizadora, e não há como fiscalizar
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sem respostas. A Mesa da Assembléia está muito morosa, muito lenta
para dar pareceres aos nossos requerimentos. São 16 requerimentos
apenas da Comissão de Segurança Pública. Há ainda outros tantos
requerimentos, que não exigem uma passagem pela Mesa, conforme
determina o Regimento, para os quais não obtivemos respostas dos
outros órgãos. Portanto apresento esta questão de ordem, que
certamente está registrada nos anais desta Casa. Todavia farei
também apelo a V. Exa. para que eu não tenha de vir aqui muitas
outras vezes, quantas forem necessárias, apresentar nova questão de
ordem para que a Mesa desta Casa possa manifestar-se, dar parecer
e fazer os devidos encaminhamentos. São pedidos pertinentes, que
traduzem a atuação parlamentar. Tais pedidos referem-se às
audiências públicas e às necessidades dos Deputados perante o que
lhes compete. Portanto faço esse apelo a V. Exa., não sem antes
agradecer-lhe o espaço. Mas volto a insistir: a questão de ordem é
pertinente, é regimental e é cabível até mesmo neste momento. Muito
obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra com alegria a presença,

em Plenário, do Deputado Antônio Passos, da Assembléia Legislativa
de Sergipe, e de servidores da Assembléia Legislativa do Maranhão:
Sr. Eduardo Pinheiro Ribeiro, Diretor de Recursos Humanos; Sr. Paulo
Cesar Heluy, Diretor de Tecnologia; e a Sra. Josefa Bentevi, Diretora
da Escola do Legislativa, a quem desejamos uma boa estada no
nosso Estado e na nossa Assembléia de Minas Gerais.

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 1.840/2007
Declara de utilidade pública o Centro Infantil e Social Pequeno

Príncipe, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil e Social
Pequeno Príncipe, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: O Centro Infantil e Social Pequeno Príncipe é entidade

sem fins lucrativos que tem como finalidade prestar assistência a
menores e suas famílias, bem como desenvolver atividades de caráter
educativo e social junto aos moradores do Bairro Vila Barraginha e
adjacências, no Município de Contagem.

Com esse fim, presta, por meio de creche e outros
estabelecimentos, amparo material e social às crianças que
necessitam de proteção, promovendo meios para sua subsistência e
educação de forma gratuita, além de assistência nas áreas de
alimentação e médico-odontológica.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-
lo de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.841/2007
Declara de utilidade pública a Associação Dias Melhores, com sede

no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Dias

Melhores, com sede no Município de Alfenas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação Dias Melhores, com sede no Município de

Alfenas, é entidade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve
atividades sociais, culturais, educacionais, desportivas, beneficentes e
administrativas.

Tem por finalidade promover o bem-estar e buscar melhorias para a
comunidade.
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A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade
moral, que desenvolvem atividades voluntárias.

A Associação Dias Melhores, está em funcionamento há mais de
três 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 1.842/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções, na forma de

informação impressa, sobre os malefícios do consumo de bebidas
alcoólicas e drogas, nos livros didáticos, distribuídos nas escolas da
rede pública estadual, aos alunos do ensino fundamental e médio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a inserção, na forma de informação

impressa, em todo livro didático distribuído nas escolas da rede
pública estadual, aos alunos do ensino fundamental e médio, sobre os
malefícios do consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

Art. 2º - O texto informativo será redigido e distribuído às editoras,
devendo haver no mínimo uma inserção por livro.

Parágrafo único - O texto a que se refere o “caput” do art. 2º ocupará
página inteira, podendo além do texto conter ilustrações.

Art. 3º - Às editoras que descumprirem esta lei, será imposta uma
multa de 50 mil Ufirs (cinqüenta mil Unidades Fiscais de Referência).

Art. 4º - O valor total das multas arrecadado deverá ser destinado a
programas estaduais de combate ao alcoolismo e drogas.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O projeto de lei é de suma importância, pois o consumo

de álcool e drogas cresce de maneira assustadora em nossa
população, em especial para os jovens que cada vez mais cedo têm
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contato com essas substâncias.
Pesquisa recente e inédita da Secretaria Nacional Antidrogas mostra

que 1/3 dos brasileiros de 14 a 17 anos bebe, e 16% desse grupo já
consumiu bebidas alcoólicas em excesso – ou seja, cinco doses ou
mais ao longo de um dia. Entre as meninas a proporção foi menor,
mas não menos preocupante: 11%. O Brasil esta em 3º lugar no
ranking do consumo de álcool entre alunos do ensino médio na
América Latina, segundo pesquisa realizada pelas Nações Unidas,
onde figuram Colômbia e Uruguai, respectivamente em 1º e 2º
lugares.

Os dados comprovam, ainda, algo que especialistas alertam há
tempos. A idade com que os adolescentes iniciam o consumo de
bebida está caindo, e a freqüência, aumentando. A bebida é
geralmente a primeira substância com que o jovem trava contato, e
seu consumo estimulado pela sociedade.

Não há duvida de que a porta de entrada da dependência é o álcool,
pois esta é uma bebida socialmente aceita, e as doses a mais
raramente são consideradas um problema, mas apenas um deslize
passageiro. Esse desprezo é incorreto e perigoso, garantem
especialistas. Principalmente quando o exagero ocorre na
adolescência.

A chave é começar a educação antialcoólica cedo, buscando a
prevenção. O indivíduo começa a usar álcool ou experimentar bebidas
geralmente por volta dos 10 anos, e pelos 13 ou 14 anos já se
envolveu em maior proporção. Estudos demonstram que quanto mais
jovem a pessoa começa, mais probabilidade haverá de tornar-se
viciada e que por ser a adolescência uma fase de experimentação,
fica mais fácil o contato com outras drogas.

O intuito deste projeto é o de conscientizar nossas crianças e jovens
de que a dependência de álcool ou de drogas causam danos
irreparáveis, seja na forma de degradação em nível social e familiar,
seja em razão de problemas físicos ou psíquicos.

É por meio das escolas, onde os jovens passam a maior parte de
suas vidas, que pretendemos atingir nosso objetivo, fazendo inserções
do assunto nos livros didáticos distribuídos anualmente, nas escolas,
aos alunos da rede publica estadual de ensino.
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Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste
projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Fábio Avelar. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.815/2007 nos
termos do § 2º do art. 178 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.843/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comercial Industrial

Agropecuária e de Serviços de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial

Industrial Agropecuária e de Serviços de Campo Belo, com sede no
Município de Campo Belo.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comercial Industrial Agropecuária e de

Serviços de Campo Belo, com sede no Município de Campo Belo, em
pleno funcionamento desde 1º/1/40, é uma associação sem fins
lucrativos, que tem como finalidade, sustentar e defender, perante os
poderes públicos e onde quer que se faça necessário, os direitos, os
interesses e as reivindicações de seus associados, lutando pelo
desenvolvimento e a prosperidade do comércio, da indústria, e da
prestação de serviços do seu Município.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades, tendo em
vista que a entidade 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
preliminar, e de Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.844/2007
Dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio para veículos

automotores de propriedade de pessoas portadoras de deficiência ou
de seus responsáveis legais em rodovias estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º- Ficam isentos do pagamento de pedágio em rodovias
estaduais os veículos de propriedade de pessoas portadoras de
deficiência ou de seus responsáveis legais que comprovem atender os
requisitos desta lei.

Parágrafo único - É considerada portadora de deficiência, para efeito
desta lei, a pessoa que possua considerável comprometimento em
sua capacidade física, mental ou sensorial.

Art. 2º - O Poder Executivo, por meio de seu órgão competente,
deverá elaborar credencial, que conterá obrigatoriamente foto, número
da cédula de identidade, número do CPF do beneficiário e a placa do
veículo e terá validade por prazo determinado, podendo ser renovada
por sucessivos períodos.

Art. 3º - A condição de pessoa portadora de deficiência de que trata
o art. 1º deverá ser comprovada mediante laudo médico oficial
atestando a espécie e o grau da deficiência, com expressa inserção
do código correspondente da Classificação Internacional de Doenças -
CID.

Art. 4º - A isenção prevista nesta lei somente será concedida com a
presença do deficiente no veículo e mediante a apresentação da
credencial de que trata o art. 2º, junto ao guichê de pedágio ou a
critério da concessionária, desde que não cause prejuízo ou
transtorno ao beneficiário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proteção da pessoa portadora de deficiência é

dispositivo constitucional, como bem elenca o parágrafo 2º do art. 227.
Assim, com base na competência concorrente do Estado para legislar
sobre "proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência", inserta no art. 24, inciso XIV, da Constituição Federal, é
que apresentamos este projeto de lei visando viabilizar, no âmbito do
Estado, melhores condições de locomoção para as pessoas
portadoras de deficiência. Tal medida, além de justa, não representa
impacto significativo na arrecadação das concessionárias de rodovias
estaduais. Entretanto, é de imenso e importante impacto social.

O acesso às rodovias estaduais é condição indispensável para que
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o deficiente exerça plenamente sua cidadania. A cobrança de tarifa de
pedágio é fato que pode tolher sua liberdade de locomoção, já que
infelizmente, seus rendimentos ainda são bem inferiores aos dos
demais trabalhadores.

É oportuno ressaltar que a isenção aqui preconizada poderá até
mesmo servir como forma de compensação aos gastos acarretados
com os tratamentos e despesas do deficiente.

Por tais razões, eperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.845/2007
Dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio nas estradas e

rodovias do Estado de Minas Gerais, para motocicletas e similares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam isentas de pagamento de pedágio nas estradas e

rodovias localizadas no âmbito territorial do Estado de Minas Gerais
as motocicletas e similares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O projeto em epígrafe tem como objetivo contemplar

uma classe de veículos que, por apresentar características especiais,
não causam danos às estradas e rodovias e, por isso, merecem
tratamento diferenciado.

São inquestionáveis os benefícios que este tipo de veículo traz,
como, por exemplo, a economia no consumo de combustível e a
diminuição dos danos à pavimentação, em razão de seu peso, que é
insignificante. Além do mais, evita os congestionamentos no trânsito e
colabora para a diminuição dos elevados índices de poluição.

Analisada a relação custo/benefício, outras questões também são de
grande importância neste caso, tais como o tempo gasto para o
motociclista pagar o pedágio, pois o mesmo tem que retirar luvas,
capacetes, e muitas vezes desligar o motor e descer da moto para
pegar o dinheiro, o que torna a operação mais demorada e
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complicada, gerando filas e estresse aos outros usuários da rodovia.
Sendo assim, nada mais justo que este tipo de veículo mereça uma

atenção especial pelos benefícios que representa para a sociedade e
para o meio ambiente; portanto, qualquer incentivo que se dê à moto
concorrerá para melhorar o trânsito e para demonstrar à sociedade a
preocupação que se tem com a qualidade de vida e,
conseqüentemente, com a geração de mais empregos.

Por tais razões, esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.846/2007
Declara de utilidade pública a Associação Antialcoólicos de Campo

Belo, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Antialcoólicos de Campo Belo, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação Antialcoólicos de Campo Belo é entidade

civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, que
desenvolve importante trabalho de fins sociais, assistenciais e de
recuperação e reabilitação de dependentes alcoólicos. A sua diretoria
é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem atividades voluntárias.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e tem diretoria formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
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comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.847/2007
Dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento da depressão

pós-parto, nas redes pública e privada de saúde, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada nas redes pública e privada d e saúde a política

de diagnóstico e Tratamento da depressão pós-parto.
§ 1º - Entende-se por depressão a doença que tem como

característica afetar o estado de humor da pessoa, no qual passa a
predominar a tristeza.

§ 2º - Depressão pós-parto é entendida como a manifestação da
depressão quando iniciada nos primeiros seis meses após o parto.

Art. 2° - Esta política deverá dar atendimento às g estantes atendidas
no âmbito do Estado, tendo ocorrido o parto em unidade pública ou
privada de saúde, inclusive em unidade mantida por entidade
filantrópica, mas que receba verbas do Estado.

Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - detectar a doença ou evidências de que ela possa vir a ocorrer,

visando prevenir ou protelar seu aparecimento;
II - efetuar pesquisas visando ao diagnóstico precoce da depressão

pós-parto;
III - evitar ou diminuir as graves complicações para a mulher

decorrentes do desconhecimento do fato de ser portadora da
depressão pós-parto;

IV - aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar seus efeitos
benéficos;

V - identificação, cadastramento e acompanhamento de mulheres
portadores de depressão pós-parto;

VI - conscientização de pacientes e de pessoas que desenvolvam
atividades junto às unidades de saúde estaduais e privadas quanto
aos sintomas e à gravidade da doença;
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VII - manutenção de dados estatísticos sobre o número de mulheres
com depressão pós-parto atendidas por ela e sobre suas condições
de saúde;

VII - abordagem do tema, quando da realização de reuniões, como
forma de disseminar as informações a respeito da doença.

Art. 4º - Para a realização da política de que trata esta lei; poderão
ser realizados convênios com outras Secretarias ou com a iniciativa
privada, conforme as necessidades apresentadas para sua
implantação.

Art. 5º - Fica instituída, no calendário oficial de eventos do Estado, a
Semana de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto.

Parágrafo único - A Semana a que se refere o “caput” deste artigo
deverá ser comemorada, anualmente, na semana que compreender o
dia 28 de maio, Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher.

Art. 6º - Farão parte da Semana de que trata o art. 5º seminários,
aulas, palestras, concursos, cartazes e outras mídias que contribuam
para a divulgação dos propósitos estabelecidos por esta lei.

Art. 7° - Esta lei em vigor na data de sua publicaç ão.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A gestação e a chegada do bebê, normalmente, são

momentos dos mais felizes para a mulher. Mesmo constituindo uma
experiência excitante e recompensadora, elas têm um lado que pode
ser difícil e estressante. Na gestação, a mulher sofre mudanças físicas
e emocionais, que podem deixá-la triste, ansiosa, confusa ou com
medo (tristeza materna).

Para muitas mulheres, esses sentimentos são passageiros, mas,
quando não cessam rapidamente ou se agravam, podem levar à
depressão pós-parto, uma condição séria que acomete 15% das
novas mães e requer tratamento médico imediato. Ela tem como
principais sintomas: choro incontrolável, perda de memória, apatia,
falta de interesse no bebê, irritação, insônia, sentimento de culpa,
medo de machucar o bebê ou se machucar, fadiga, tristeza constante,
confusão, falta de concentração, falta de desejo sexual e distúrbios do
sono ou do apetite. A doença pode até mesmo levar a mãe a tentar o
suicídio.
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Infelizmente, na grande maioria dos casos, as mães que apresentam
depressão pós-parto são tratadas como pessoas mimadas,
temperamentais, imaturas, mal acostumadas, etc., o que agrava ainda
mais o quadro, que poderia ser de fácil resolução, como diz o
psiquiatra Joel Rennó Júnior, do Instituto de Psiquiatria da USP: "A
maioria dos transtornos pode ser revertida com psicoterapia ou
técnicas de relaxamento".

O Ministério da Saúde não tem estimativa sobre o mal, mas trabalha
com dados da Organização Mundial de Saúde - OMS. Segundo esta,
entre 60% e 80% das mulheres apresentam alterações emocionais
após o parto.

O Estado de Minas Gerais vem realizando um ótimo trabalho com as
gestantes, acompanhando-as e auxiliando-as em todos os momentos,
da gestação ao parto. Porém, não tem uma política específica para o
diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, com a qual as mães
e suas famílias poderiam ter maiores esclarecimentos sobre o tema
em questão. A grande maioria não tem conhecimento sobre o
assunto, e muitas vezes as mulheres sofrem caladas, com medo de
serem mal compreendidas pela família ou pela sociedade.

Para que fatos lamentáveis como os que vimos nos últimos meses
não aconteçam mais é que propomos este projeto de lei, esperando
que a política aqui instituída sirva para atender as gestantes e mães
em todas as suas dúvidas e encaminhá-las para um tratamento
específico sempre que for necessário.

O período que vai do parto até o completo restabelecimento da mãe
é chamado puerpério. É um período variável, de evolução diferente de
mulher para mulher, onde, concomitantemente ao efetivo exercício da
maternidade, a mulher experimenta profundas modificações genitais,
gerais e psíquicas, com gradativo retorno ao período não gravídico.
Este projeto de lei assegura a criação de ações destinadas à
prevenção e tratamento da depressão pós-parto, que ocorre naquele
período. O Estado tem a responsabilidade social de implementá-las,
não apenas para proteger a saúde das gestantes e mães, mas
principalmente porque, ao fazê-lo, estará protegendo suas crianças,
que não teriam como se defender de uma situação em que a doente
não pode responder por seus atos.
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Lembramos que mães depressivas tendem a ignorar passivamente
as necessidades básicas de seus bebês, ou, pior, podem ainda perder
o controle e utilizar a punição física na intenção de disciplinar a
criança. Assim, a falta de tratamento terá conseqüências prejudiciais
às mães, como também prejudicará o desenvolvimento cognitivo,
social e emocional de suas crianças. E a proteção à saúde e à vida da
criança é assegurada pela Lei Federal nº 8.069, de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente em seu art. 7º: "A criança e o adolescente
têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência".

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

PROJETO DE LEI Nº 1.848/2007
Dispõe sobre análise físico-química e bacteriológica da água potável

de mesa e mineral comercializada no Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A água potável de mesa e mineral comercializada em

vasilhame final e caminhões-pipa, no Estado de Minas Gerais, deve
ser analisada, semestralmente, por laboratório oficial, para que sejam
determinadas as suas características físico-químicas e
bacteriológicas.

Parágrafo único - A água de que trata o “caput” deste artigo deve
atender aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 518, de 25 de
março de 2004, do Ministério da Saúde.

Art. 2º - Considera-se vasilhame final, para efeito desta lei, todo
recipiente no qual a água é envasilhada, tais como litros, copos
devidamente vedados, bombonas e similares.

Parágrafo único - O rótulo do vasilhame deve conter,
obrigatoriamente, a composição do produto e o local da fonte.

Art. 3º - Todas as empresas que distribuem água potável no Estado
nas formas previstas nesta lei devem ser cadastradas e matriculadas
junto ao órgão competente do Poder Executivo.

Parágrafo único - As empresas de que trata o “caput” deste artigo
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ficam obrigadas a manter livro especial de controle, para efeitos de
fiscalização, no qual serão registrados os seguintes dados:

I - locais de distribuição da água;
II - quantidade de água comercializada e distribuída;
III - data da distribuição da água;
IV - local de captação;
V - nome do técnico responsável pela fonte e pelo produto.
Art. 4º - As fontes das águas comercializadas no Estado devem ser

cadastradas junto ao órgão competente do Poder Executivo.
Parágrafo único - Os proprietários devem apresentar, anualmente, a

análise físico-química e bacteriológica das fontes de que trata o
“caput” deste artigo, comprovando estarem em conformidade com os
padrões estabelecidos na Portaria nº 518, de 25/3/2004, do Ministério
da Saúde.

Art. 5º - As primeiras análises previstas no art. 1º e no parágrafo
único do artigo anterior deverão ser apresentadas em até cento e
oitenta dias a contar da data de publicação desta lei.

Art. 6º - O não-cumprimento desta lei constitui infração sanitária,
com penalidades previstas conforme a Lei Federal nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Há um segmento da economia que está presente no

cotidiano da sociedade brasileira, especialmente dos cidadãos
mineiros, o qual não tem merecido a devida atenção. Trata-se da
indústria de águas minerais naturais, setor que tem demonstrado
extraordinária pujança nos últimos anos, em termos de crescimento,
mas que não tem recebido das autoridades nem dos legisladores a
atenção e a valorização que merece como alimento essencial à
saúde.

Sabemos que os recursos brasileiros de água mineral representam
um patrimônio formidável para o futuro da economia brasileira, diante
da escassez mundial de água potável que já sacrifica as populações
de diversos países e que se tornará crítica nas próximas décadas.

Segundo estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas, no
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último dia 22 de março, data de comemoração do Dia Mundial da
Água, atualmente, 1.100.000.000 de pessoas no Planeta passam
fome e adoecem porque não dispõem de água de qualidade para
consumo. 2.400.000.000 não têm acesso a saneamento básico e
3.000.000 de pessoas, especialmente crianças, morrem a cada ano
de doenças relacionadas com o consumo de água de má qualidade.

Diante desse quadro, o Brasil, detentor de 30% dos recursos
naturais de água mineral, coloca-se numa posição privilegiada no
cenário mundial, não apenas pela disponibilidade desse rico
manancial para consumo interno, mas, igualmente, pelas divisas que
poderá proporcionar ao País através das exportações, levando em
conta que a água já é considerada o “ouro transparente” do futuro
próximo, mais valioso que o petróleo e capaz de determinar o poder
econômico e político das nações. Em outras palavras, como já se
afirmou, a água potável será a “commodity” mundial mais valiosa do
século XXI.

Esse cenário, por si só, a exemplo do que ocorre em muitos países
desenvolvidos, deveria merecer de parte dos governos e dos
legisladores brasileiros, em todos os níveis, atenção especial a esse
rico patrimônio que temos em mãos e que tem sido preservado
unicamente pela dedicação de poucas centenas de pequenas e
médias empresas envasadoras distribuídas pelo País.

Esses esquecidos produtores de água mineral natural se colocam
também como intransigentes defensores do meio ambiente,
conscientes de que a preservação da natureza é a razão de ser da
qualidade dos mananciais e da qualidade do produto que exploram, o
que, vale observar, não ocorre em outras atividades econômicas.

Não há dúvida de que o Brasil dispõe atualmente de uma legislação
moderna sobre a exploração de fontes de águas minerais. Embora
editada em 1945, tal legislação se coloca ao lado das mais modernas
normas internacionais que regem a atividade, compatível com o que
dispõe o Codex Alimentarius, que é a bíblia mundial sobre qualidade
de alimentos e bebidas.

Nesse sentido, deve-se destacar o trabalho que vem sendo
realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais -
Abinam , que tem buscado informações e tecnologias em todo o
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mundo para levar nossa indústria ao seu futuro de modernidade e
rentabilidade.

Por outro lado, deve-se acentuar que esse setor de vital importância
para a economia do País e para o bem-estar da população brasileira
vem sendo esmagado por uma elevada carga de impostos, que,
segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, já ultrapassa
a casa dos 45% e por falta de legislação específica que assegure a
qualidade da água mineral levada ao comércio e ao consumo da
população.

Estamos falando, especificamente, da omissão legislativa em
relação a normas que obriguem os fabricantes de garrafões a
obedecer aos padrões de fabricação especificados pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Tais normas, embora
vigentes, mas por não terem poder de lei, são freqüentemente
desrespeitadas por produtores inconseqüentes e irresponsáveis,
podendo comprometer a qualidade da água mineral consumida,
especialmente em empresas, escritórios e residências.

Outro aspecto dessa questão é que, por não terem um prazo de
validade estabelecido por lei, essas embalagens são utilizadas até a
exaustão, com evidente comprometimento das suas características
físico-mecânicas, com conseqüente comprometimento da qualidade
da água mineral envasada.

Todos nós sabemos que a água envasada em garrafões é a única
alternativa de consumo de água saudável nas regiões desprivilegiadas
pela administração pública, onde a falta de rede pública, as enchentes
e a contaminação dos mananciais urbanos deixam as populações
carentes à mercê de doenças causadas por águas impróprias. As
próprias autoridades de saúde reconhecem que cerca de 70% dos
leitos nos hospitais do SUS são ocupados por pacientes afetados por
alguma forma pela má qualidade da água que consomem. Diarréia,
sarampo e leishmaniose são as mais comuns. Portanto, assegurar
que a água mineral natural, que é pura e saudável na sua origem, não
se contamine pela ação inescrupulosa de maus fabricantes e maus
distribuidores, é uma obrigação desta Casa.

Vale ainda lembrar estudos realizados pelo geólogo Ricardo Hirata,
da USP, que apontam para a possibilidade de muitos poços não
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estarem extraindo água de lençóis subterrâneos.
Há uma necessidade imediata de implementarmos uma legislação

responsabilizando o envasador de água mineral pela reciclagem das
embalagens utilizadas obrigando-o a colocar impressa a sua
logomarca como parte da embalagem. Também é primordial fazermos
uma legislação para coibir e disciplinar o transporte de água potável
em caminhões-pipas.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.849/2007
Dispõe sobre a prorrogação voluntária de licença-maternidade e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A empresa domiciliada no Estado que prorrogar, conceder,

voluntariamente, por mais sessenta dias a duração da licença-
maternidade prevista no inciso XVIII, art. 7º, da Constituição da
República Federativa do Brasil, receberá incentivo fiscal conforme
estabelece esta lei.

Parágrafo único - A prorrogação de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser requerida até o final do primeiro mês após o parto, e
concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade
prevista nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º - Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a
funcionária terá direito à sua remuneração integral, nos mesmos
moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade pago
pelo regime geral de previdência social.

Art. 3º - Ficam vedados à funcionária, durante a prorrogação da
licença-maternidade de que trata esta lei, o exercício de qualquer
atividade remunerada, bem como a manutenção da criança em creche
ou organização similar.

Parágrafo único - A inobservância do que dispõe o “caput” deste
artigo acarretará a suspensão do direito à prorrogação da licença-
maternidade.

Art. 4º - Para o fiel cumprimento, fica o Poder Executivo autorizado a
conceder benefícios fiscais a pessoa jurídica que aderir
voluntariamente ao disposto no artigo 1º, durante a vigência da
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prorrogação da licença-maternidade.
Parágrafo único - A concessão de que trata o “caput” deste artigo

está sujeita à apreciação da Assembléia Legislativa.
Art. 5º - O Poder Executivo fica autorizado a instituir o Selo Empresa

Cidadã, a ser conferido à pessoa jurídica que aderir ao que dispõe o
artigo 1º desta lei.

§ 1º - Do Selo constarão, independentemente de quaisquer outras
informações, a identificação da pessoa jurídica, bem como o número
desta lei.

§ 2º - A concessão do Selo Empresa Cidadã assegurará ao
agraciado o direito de utilizá-lo na divulgação de seus produtos e
serviços.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá estabelecer outros critérios para
a concessão do que dispões esta lei, bem como editará normas
complementares a sua aplicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A ampliação da licença-maternidade por mais 60 dias

tem benefícios evidentes, respaldados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) e pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Este
período é fundamental para fortalecer os laços afetivos entre mãe e
filho, além de estimular o desenvolvimento intelectual da criança e a
prevenção de doenças. O aleitamento materno durante seis meses
também traz benefícios incontestáveis para a saúde do bebê, que
pode crescer mais forte e saudável.

A criação do Selo Empresa Cidadã vem na esteira do Projeto de Lei
nº 284/2005, da Senadora Patrícia Saboya Gomes (PSB-CE), que
estende o benefício para 180 dias. A proposta em tramitação no
Congresso institui ainda um programa de incentivo fiscal às empresas
que oferecerem seis meses de licença para as funcionárias que vão
dar à luz. No entanto, embora a legislação brasileira assegure direitos
básicos à gestante, mães de classes sociais pouco privilegiadas são
as que menos têm acesso a esses direitos. A disponibilidade de
alimentos adequados ao filho torna-se um problema, tanto por
dificuldades econômicas como por condições precárias de higiene e
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desconhecimento da melhor forma de preparo, utilização e estocagem
dos alimentos.

É preciso estimular a campanha pela ampliação da licença-
maternidade, oferecendo benefícios às empresas que voluntariamente
aderirem à iniciativa. Daí a necessidade de garantir linhas de crédito
em condições favoráveis às pessoas jurídicas que oferecerem
descanso remunerado de 180 dias para as funcionárias gestantes. A
campanha vai conscientizar as empresas da necessidade da
aproximação da mãe de seu filho, criando uma cultura de
responsabilidade social. Simultaneamente, poderá diminuir os gastos
públicos futuros com o tratamento da população que sofre de doenças
cardíacas, diabetes, desnutrição, obesidade, entre outras.

Segundo dados da Convenção da Proteção da Maternidade, da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), vários países já
concedem licença-maternidade superior a quatro meses, podendo, em
alguns casos, chegar a até um ano. Na Noruega, na Dinamarca, na
Venezuela e em Cuba, a licença é de 18 semanas. Já no Canadá (17
a 18 semanas), na França (16 a 26 semanas) e na Polônia (16 a 18
semanas), esse período é variável. Na Itália, a licença é de cinco
meses. A Suécia é um caso à parte, pois, a partir de 1974, tornou-se o
primeiro país do mundo a transformar a licença-maternidade em um
benefício remunerado para ambos os pais, com o objetivo de
estimular os homens a assumirem um papel mais ativo na criação dos
filhos e propiciar ainda uma divisão mais igualitária das tarefas
domésticas.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.850/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

da Comunidade do João Dias - Amadias - com sede no Município de
Catas Altas da Noruega.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
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Moradores e Amigos da Comunidade do João Dias - Amadias -, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos da Comunidade

do João Dias, com sede no Município de Catas Altas da Noruega, é
uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo primordial
melhorar as condições de vida de seus associados, no tocante à
assistência médico-odontológica e à difusão do esporte e da cultura
na comunidade.

A entidade preenche todos os requisitos para ser reconhecida como
de utilidade pública, motivo pelo qual peço o apoio dos nobres pares.

- 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 1.851/2007
Assegura aos agricultores familiares o direito de comercializar seus

produtos agropecuários com dispensa de licitação pública e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado aos agricultores familiares o direito de

comercializar, com dispensa de licitação pública, nos termos do art. 19
da Lei Federal nº 10.696, de 2 de julho de 2003, os seus produtos
agropecuários, desde que esses produtos tenham como destino as
ações de distribuição para pessoas em situação de insegurança
alimentar e de formação de estoques de segurança.

Parágrafo único - Considera-se, para efeito desta lei, agricultores
familiares as pessoas que se enquadrem no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf -, nos termos da
legislação federal.

Art. 2º - A aquisição de produtos na forma do art. 1º desta lei
somente poderá ser feita nos limites das disponibilidades
orçamentárias e financeiras.

Art. 3º - Os recursos arrecadados com a venda de estoques de
segurança formados nos termos desta lei serão destinados
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integralmente às ações de combate à fome e à promoção da
segurança alimentar e nutricional, como a alimentação escolar.

Art. 4º - A sistemática de aquisição e doação dos produtos
agropecuários a que se refere esta lei deverá levar em conta as
diferenças regionais em relação à realidade da agricultura familiar e
da população em situação de insegurança alimentar.

Parágrafo único - Na definição da população em situação de
insegurança alimentar será consultado o Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais -
Consea-MG, estabelecido pela Lei Delegada nº 95, de 29 de janeiro
de 2003 - Capitulo II - art. 4° - Inciso II.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei visa constituir na legislação estadual

mecanismos que assegurem o direito humano à alimentação e
nutrição num contexto de afirmação da soberania alimentar do País.
Ele permite viabilizar a formação de estoque de segurança para
garantir à população alimentos da cesta básica.

O projeto está em sintonia com as recomendações da Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO - e do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -, que
apontam para a necessidade de formação de estoques públicos de
alimentos com a finalidade de garantir um volume mínimo de produtos
da cesta básica suficiente para suprir o consumo nacional,
especialmente das populações submetidas ao risco de
desabastecimento. Estes estoques de segurança seriam adquiridos
diretamente pelo poder público nas próprias regiões produtoras e
utilizados na distribuição para a população vulnerável, especialmente
por meio de programas institucionais, como a alimentação escolar e
outros.

A aquisição de produtos de agricultores familiares com este objetivo
criaria um círculo virtuoso, ligando a ampliação da demanda efetiva de
alimentos ao incentivo ao crescimento da oferta de alimentos baratos,
dois dos eixos prioritários de ação para alcançar a segurança
alimentar no País.
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A iniciativa foi discutida e aprovada no âmbito da II Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CNSAN -, e da
Subcomissão Mista sobre Segurança Alimentar e Nutricional - Fome
Zero, que desenvolveu seus trabalhos entre abril de 2003 e junho de
2004.

Ela visa permitir as condições para que o Poder Executivo Estadual
implante ações semelhantes ao Programa de Aquisição de Alimentos,
iniciado pelo Governo Federal em agosto de 2003, como parte das
políticas estruturantes do Programa Fome Zero, criado para combater
a fome, a miséria e suas causas estruturais, que geram a exclusão
social.

- 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 N° 1.852/2007
Institui no calendário oficial do Estado de Minas Gerais o Dia do

Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído no âmbito do Estado de Mi nas Gerais o Dia

do Agente Comunitário de Saúde, em homenagem a todos os
cidadãos que atuam nessa área, seja profissional ou voluntariamente.

Art. 2° - O Dia do Agente Comunitário de Saúde será  comemorado
sempre em 10 de julho.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: A profissão de Agente Comunitário de Saúde foi criada

pela Lei nº 10.507, de 10/7/2002, posteriormente revogada pela Lei nº
11.350, de 5/10/2006, que regulamenta as atividades e o exercício da
profissão, que dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único
de Saúde - SUS - e sob a supervisão do gestor local em saúde.

O Agente Comunitário de Saúde realiza atividades de prevenção de
doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas nos
domicílios e coletividades, em conformidade com as diretrizes do
SUS, e possibilita acesso às ações e serviços de informação,
promoção social e de proteção da cidadania.
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São pessoas do povo que vivem o dia-a-dia da comunidade,
mensageiros da saúde que se tornaram a ponte entre a população e
os profissionais e serviços da saúde. Eles agem em sintonia com a
unidade de saúde mais próxima, fazendo parte da equipe local,
atendendo os moradores de cada casa em todas as questões
relacionadas com a saúde, identificando problemas, orientando,
encaminhando e acompanhando a realização dos procedimentos
necessários à proteção, promoção e recuperação das pessoas da
comunidade.

Os Agentes Comunitários se identificam com a comunidade em
todos os sentidos, principalmente quanto a cultura, linguagem e
costumes. Possuem espírito de liderança e solidariedade.

Assim, é justa a homenagem a esses profissionais da saúde que
desempenham um trabalho tão complexo e têm o papel de mediador e
terapeuta comunitário.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 482/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.853/2007
Institui o Selo Ambiental de Meio Ambiente Urbano no Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o prêmio Selo Ambiental de Meio Ambiente

Urbano, a ser entregue anualmente pela Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais aos dez Municípios do Estado que
apresentarem os melhores projetos já implementados, relacionados
com o meio ambiente, que tenham preservado ou recuperado áreas
urbanas municipais.

Art. 2º - Os projetos serão avaliados pela Mesa da Assembléia e
pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, que selecionarão os dez
considerados de maior impacto ambiental positivo nos Municípios
onde tiverem sido implementados.

Art. 3º - A critério da Mesa da Assembléia e da Comissão de Defesa
do Meio Ambiente, poderão ser convidadas personalidades
reconhecidamente ligadas às questões ambientais para colaborarem
na seleção dos melhores projetos.
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Art. 4º - A apresentação dos trabalhos será feita anualmente até o
final do mês de março, através das Secretarias de Meio Ambiente dos
Municípios participantes, que serão comunicadas pela Mesa da
Assembléia do estabelecido nesta resolução.

Art. 5º - A entrega do prêmio Selo Ambiental de Meio Ambiente
Urbano aos melhores projetos será sempre feita em junho, mês em
que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: As ações de reconhecimento a projetos de

conservação ambiental têm o poder de se propagarem, pois, além dos
resultados objetivos e concretos alcançados, elas vão construindo,
pouco a pouco, uma mentalidade conservacionista, principalmente
junto às crianças e aos adolescentes, fazendo com que tenhamos
uma população mais consciente da importância dos cuidados que
devem ser dispensados ao meio ambiente. Nesse contexto, é
importante que a Assembléia Legislativa, como instituição, se engaje
nesse esforço, mostrando, através de ações como a da instituição
desse Selo Ambiental, ser uma parceira sempre pronta a apoiar ações
a favor do meio ambiente e do uso racional dos recursos naturais.

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça e à Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.500/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Eurico Vitral
Amaro por sua posse como Desembargador do Tribunal Superior do
Trabalho.

Nº 1.501/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Maurício Delgado
por sua posse como Desembargador do Tribunal Superior do
Trabalho.

Nº 1.502/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. José Alencar Gomes
da Silva, Vice-Presidente da República, por ter sido agraciado com a
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Comenda Desembargador Guido de Andrade.
Nº 1.503/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. José Paulo
Sepúlveda Pertence, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, por ter
sido agraciado com a Comenda Desembargador Guido de Andrade. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.504/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Cedro por ter alcançado
a categoria máxima da edição 2007 do Prêmio Mineiro de Gestão
Ambiental. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.505/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de
Extrema por ter sido reconhecida com a Certificação do Sistema de
Gestão de Qualidade ISO 9001/2000.

Nº 1.506/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco de Paula,
Vereador da Câmara Municipal de Martinho Campos. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.507/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Luís Otávio Santos,
Diretor Artístico do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira
e Música Antiga, por ter recebido a comenda cultural outorgada pelo
governo federal. (- À Comissão de Cultura.)

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, caros telespectadores da TV Assembléia, companheiros
presentes que acompanham os nossos trabalhos, nesta tarde trago
um assunto para a reflexão de todos nós. Na verdade, o referido
assunto já vem sendo debatido há bastante tempo. Refiro-me ao
processo de transposição do Rio São Francisco.

Hoje à tarde, às 15 horas, haverá uma reunião da Cipe São
Francisco, oportunidade em que elegeremos a nova diretoria de todos
os Estados envolvidos. À noite, daremos início a um ciclo de debates,
que será estendido durante todo o dia de amanhã. Procuraremos
discutir a questão do semi-árido brasileiro como um todo. Nesse



1485

contexto, entra a questão da transposição do Rio São Francisco,
como uma das opções.

Gostaria de salientar isso, pois, na realidade, durante o período
preparatório do ciclo de debates, que contou com a participação do
coordenador da Cipe em Minas Gerais, Deputado Gil Pereira,
debatemos muito a questão e entendemos que seria interessante
mudarmos o foco do debate. Assim sendo, em vez de nos
posicionarmos contra a transposição e lutarmos pela revitalização do
referido rio, entendemos - e esse entendimento foi acolhido por todos
os Deputados que participaram da fase preparatória do ciclo de
debates - que seria interessante discutirmos questões referentes ao
semi-árido brasileiro. Poderíamos debater, por exemplo, quais seriam
as soluções para resolvermos o problema do semi-árido brasileiro, e a
transposição entraria como uma das opções. Seriam analisadas ainda
as propostas constantes no Atlas Nordeste. Ademais, teremos a
oportunidade de discutir também experiências exitosas no que se
refere à revitalização de cursos d’água. Temos um exemplo marcante,
qual seja a experiência do Projeto Manuelzão na revitalização da
bacia do Rio das Velhas. Esse projeto tem metas bastante claras,
previstas para até 2010, e já vem apresentando resultados
significativos; hoje, porém, fiquei muito preocupado, porque, durante
toda a manhã, na Comissão de Meio Ambiente, da qual, com muita
honra, sou Vice-Presidente, atendendo a um requerimento do ilustre
Deputado Almir Paraca, debatemos - por meio de uma exposição
bastante detalhada e seguida de debates feita pelo Dr. Anderson,
Superintendente da Codevasf de Minas - sobre o que a referida
companhia pretende implantar nas cidades mineiras no tocante ao
programa de revitalização do Rio das Velhas. Então, na oportunidade,
veio minha preocupação. Embora, com satisfação, registremos um
plano de investimentos inédito na Codevasf para a revitalização do
Rio São Francisco, o Superintendente informou-nos que seriam
implementados, até 2010, programas com recursos da ordem de
R$450.000.000,00, compreendendo todas as ações necessárias para
tal, como a implantação de estações de tratamento de água,
recuperação de matas ciliares, implantação de sistemas de coleta e
tratamento de lixo, enfim, todas as ações necessárias para se
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promover a revitalização do rio. Apesar de ser uma ação inovadora,
entendemos que está muito aquém das necessidades contidas num
programa de revitalização. Daí, a nossa preocupação.

Vejam bem! Segundo nos foi informado hoje, Deputado Gil Pereira,
teríamos um universo de revitalização do Rio São Francisco da ordem
de 20 anos.

Entendemos que esse período é muito longo, e seria uma atitude até
irresponsável a gente pensar em transpor essas águas no momento
em que o Rio São Francisco se encontra doente. Tivemos
oportunidade de constatar essa situação nos últimos dias.

Deputado Gil Pereira, terminarei o meu raciocínio e posteriormente,
com prazer, lhe concederei aparte.

Deputado Gil Pereira, a questão que vivenciamos nos últimos meses
no Rio são Francisco foi emblemática. Tivemos no Rio São Francisco
algo inusitado: o surgimento da cianobactérias, que comprometeu até
mesmo a sobrevivência daquelas pessoas que dependem do Rio São
Francisco.

Tivemos o problema das pessoas que utilizam da água para beber e
a contaminação de peixes por esses organismos, a qual jamais havia
sido constatada no Rio São Francisco.

Na semana passada, ao participar de um debate com a presença
dos Deputados Almir Paraca e Paulo Guedes, surgiram algumas
opiniões sobre o que seria responsável por essa poluição do rio. O
Deputado Paulo Guedes - em meu entendimento, de maneira
equivocada -, conforme lhe disse, procurou colocar a Copasa, ou seja,
o esgoto de Belo Horizonte como o grande responsável por essa
contaminação.

Procurei demonstrar com dados ao Deputado Paulo Guedes, que
nos informou que Belo Horizonte não tinha nem sequer uma estação
de tratamento secundária instalada, que temos hoje a ETE Arrudas
com 93% em média de eficiência de recuperação da qualidade da
água e a ETE Onça com 70% de recuperação. Deputado Paulo
Guedes, minha preocupação é estarmos colocando o nosso foco em
uma situação, em um problema, mas, na realidade, serem os
responsáveis vários e vários outros problemas.

Sabemos que a cianobactéria surge em virtude, primeiro, da baixa
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turbidez, que pode ser constatada até mesmo pela melhoria da
qualidade da água, pela presença de nutrientes - e aí, sim, pode ser o
esgoto sanitário -, pela baixa turbulência das águas - um fator muito
importante -, pela queda da vazão do rio, pela intensidade da
luminosidade. Enfim, vários aspectos influíram para o surgimento
dessa bactéria. Mas, em meu entendimento, jamais provocado pelo
esgoto lançado aqui em Belo Horizonte.

Digo isso porque, através de dados que foram levantados pelo Igam,
observamos que, ao longo de 10 anos, essa qualidade da água a
jusante das Estações do Onça e do Arrudas se vem mantendo estável
e até com o surgimento de espécies de peixes que anteriormente não
se encontravam no Rio das Velhas, como o dourado, que já foi
encontrado em Lagoa Santa, ou o curimatã, que havia em Nova Lima.
Observamos que essa qualidade vem melhorando.

Minha preocupação é que, com a queda de vazão que verificamos
nos últimos meses, em virtude da estiagem prolongada, tivemos esse
surgimento inédito de cianobactérias no Rio São Francisco. Daí,
Deputado Gil Pereira, a nossa preocupação em ver o governo federal
implantar um processo de transposição em um momento em que o
Rio São Francisco se encontra totalmente doente e com um período
para recuperação, previsto pela própria Codevasf, de cerca de 20
anos.

Quis levantar essa questão aproveitando a oportunidade em que
estaremos debatendo, hoje e amanhã, essa questão, para que
tenhamos condições de aprofundar os debates e chegar a um
consenso para a solução dos problemas do semi-árido brasileiro.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Quero parabenizar o Deputado
Fábio Avelar, engenheiro ambientalista, funcionário e ex-Diretor da
Copasa, que conhece realmente todas as questões das águas de
Minas. O nosso ciclo de debates terá V. Exa. como um dos nossos
brilhantes coordenadores, quando discutiremos não somente com a
bancada de Minas, mas também com as bancadas de outros Estados,
como da Bahia, de Sergipe, de Pernambuco e Alagoas, para tratar o
Rio São Francisco do modo como realmente deve ser tratado.

A questão da revitalização, para nós, é emblemática. Sempre
falamos que a transposição é um assunto importante.
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A “Folha de S. Paulo” de domingo mostra que no Ceará há 60.000ha
prontos para serem irrigados com água, mas não são. Então, a
questão não é a água, mas a gestão.

Nós, mineiros e barranqueiros, como o Deputado Paulo Guedes, de
Manga, e eu, de Januária, da nossa Pirapora e Montes Claros, temos
de colocar os afluentes do São Francisco correndo, porque a maioria
dos nossos rios secou. Os poucos que ainda correm, como o Rio das
Velhas, estão contaminados. Passei na última quinta-feira por lá e
percebi que o rio estava todo verde, os peixes mortos sobre a água.
Isso nos causa uma tristeza muito grande.

Queremos debater esse assunto e, primeiramente, temos de investir
pesadamente, o governo federal e o governo estadual, para que haja
ETEs em todas as cidades, não apenas nas ribeirinhas, mas em toda
a região da bacia do São Francisco.

Como V. Exa. muito bem disse, Deputado Fábio Avelar, as matas
ciliares têm de ser recuperadas. Sabemos como fazer isso:
precisamos de recurso, de dinheiro. É por isso que vamos debater o
assunto. Convido todas as pessoas que se empolgam com o tema a
estar conosco às 19 horas, na Assembléia Legislativa. Falaremos
também sobre a seca do Norte de Minas. Hoje alguns Prefeitos estão
em Brasília participando de audiência com o Vice-Presidente José
Alencar, que levou uma sugestão nossa ao Presidente Lula. O Norte
de Minas precisa de recursos do Banco do Nordeste e do Banco do
Brasil, para obtenção de linhas de crédito. Quem está devendo
precisa, em primeiro lugar, solucionar o problema. Ninguém paga
dívida vencida, assim como não paga dívida a vencer em três anos. É
preciso que haja um processo de recuperação, e quem pode fazer
isso é somente o Presidente da República.

Parabenizo V. Exa., Deputado Fábio Avelar, por discutir o São
Francisco, o Rio da Integração Nacional, nosso maior patrimônio.
Precisamos salvá-lo. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Fábio Avelar,
tivemos oportunidade de participar de um debate sobre esse assunto
na TV Assembléia. Como fui citado no seu pronunciamento, gostaria
de discordar de V. Exa. O Deputado Gil Pereira já o fez ao dizer que,
ao passar às margens do Rio das Velhas, viu peixes mortos, boiando
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na água.
Discordo quanto ao esgoto de Belo Horizonte, de sua região

metropolitana e de outras cidades, que é jogado no Rio São
Francisco, como, por exemplo, o de Juiz de Fora e Contagem.
Afirmamos categoricamente que um dos motivos da contaminação do
rio é o esgoto, porque esse fenômeno só está ocorrendo no Rio das
Velhas e no Rio São Francisco, na Barra do Guaicuí para baixo. Essa
situação vem causando muito estranheza e revolta no povo ribeirinho.
A água está fedida; os peixes estão morrendo; os pescadores estão
proibidos de pescar, tomar banho e beber água.

Não queremos aqui simplesmente acusar a Copasa. Ao contrário,
queremos que ela tome providências, porque é a responsável pela
coleta do esgoto de praticamente todas as cidades de Minas Gerais.
Não podemos mais aceitar que o esgoto seja jogado nos rios.

Portanto, esse debate que se iniciará hoje às 19 horas será muito
importante, assim como seria importante que estivesse presente um
representante da Copasa. Verifiquei a programação e vi que não há
ninguém da Copasa. Como a Copasa não participará de um debate
tão importante como esse? Muito mais importante que a transposição
é cuidar das nossas águas, é limpar o nosso rio. Temos de fazer o
dever de casa, que não está sendo feito em Minas Gerais em relação
ao tratamento de esgoto e à revitalização do Rio São Francisco.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, solicito mais 1 minuto
para terminar o meu pronunciamento.

Agradeço o aparte do Deputado Paulo Guedes. Não irei polemizar,
Deputado, mas receio que tenhamos um foco equivocado. Afirmo a V.
Exa. que o problema do esgoto é sério, e temos que enfrentá-lo com
seriedade.

A minha preocupação diz respeito ao fato de a cidade de Belo
Horizonte e sua região metropolitana não serem responsáveis por
esse problema que vem ocorrendo no Rio São Francisco. Já
conversei com V. Exa., mas é pena o tempo ser curto para nos
aprofundarmos neste debate.

A minha preocupação é não desviar o foco da discussão, visto que
temos vários problemas no São Francisco e os esgotos de Belo
Horizonte e da região metropolitana já estão sendo tratados por meio
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de 24 ETEs implantadas. O esgoto é um problema sério, e temos de
enfrentá-lo, mas devemos ter o cuidado de não desviar o foco do
nosso debate. Vamos ter oportunidade de debater esse tema hoje e
também amanhã.

Gostaria de informar-lhes, até mesmo para justificar, que a ausência
da Copasa na programação se deu em virtude da vontade dos
organizadores, das pessoas que participaram da organização do ciclo
de debates, que entenderam que não seria oportuna a participação da
Copasa. Temos de respeitar essa decisão.

Infelizmente, V. Exa. não teve oportunidade de participar da
organização desse ciclo de debates, mas, se tivesse tido, talvez,
nessa oportunidade, a sua sugestão tivesse sido acolhida. Faço
questão de dizer isso, porque a programação foi pactuada entre todas
as pessoas que dela participaram.

Agradeço ao Presidente. Muito obrigado a todos pela oportunidade.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, caros Deputados e Deputadas, senhoras e senhores presentes
nas galerias da Assembléia Legislativa, servidores desta Casa,
profissionais de imprensa, telespectadores da TV Assembléia.

A TV Assembléia, além de fazer um trabalho exemplar de
divulgação dos parlamentares e de suas ações, também atinge, de
maneira muito especial, inúmeros Municípios. São quase 200
Municípios atendidos e alcançados pela TV Assembléia.

Sr. Presidente, nos dias 16, 17 e 18 deste mês aconteceu em
Aracaju, no Estado do Sergipe, a convenção nacional do meu partido,
o PHS. Foi um evento histórico e bastante significativo para a vida da
nossa agremiação e, tenho certeza, para a vida da política nacional, já
que ficou solidificada essa nova construção do nosso partido, do
Partido Humanista da Solidariedade como protagonista de uma nova
política em nível nacional no nosso Brasil.

O PHS tem o seu estatuto fundamentado na doutrina social cristã.
Mais uma vez, na ocasião, ficou enfatizada a nossa bandeira em
defesa dos valores éticos e morais, em defesa da vida e da família. Ali
ficou unanimemente aprovada e ratificada a importância da vida
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humana no centro de toda ação política pela busca do bem comum,
de conformidade com esse nosso espírito de humanismo e
solidariedade.

Estou aqui, hoje, ocupando esta tribuna para falar da defesa da vida,
que é uma grande bandeira que todos nós, parlamentares mineiros,
precisamos e devemos levantar, por tratar-se de um combate, de uma
luta da vida contra a morte e do bem contra o mal.

Tenho exaustivamente participado - tenho certeza de que o
Deputado Célio Moreira também tem - de entrevistas e debates
profundos a respeito desse tema.

Quanto mais nos aprofundamos nele, mais forte fica a comprovação
da tese de que defender a vida a partir de sua concepção é uma
obrigação dos homens públicos que representam a nossa população,
que na sua quase totalidade é extremamente contrária a qualquer tipo
de atentado contra a vida, principalmente ao aborto. Nós, como
coordenadores da Frente Parlamentar, estamos em todas as lutas e
campanhas, como estivemos representados na XIII Conferência
Nacional de Saúde, no último dia 18 em Brasília, quando mais uma
tentativa foi feita de aprovar projeto de lei que legaliza - ou
“descriminaliza” - a prática do aborto no Brasil. Graças a Deus e aos
corações de pessoas sensíveis e que compreendem o art. 5º da
Constituição Federal, o qual diz que o direito à vida é inviolável a partir
da sua existência, ou seja, da concepção, conseguimos mais uma
vitória.

Deputado Célio Moreira, quando sou entrevistado por vários meios
de comunicação, como canais de televisão, emissoras de rádio e
internet, a respeito desse combate em defesa da vida que travamos
nos tempos atuais, tenho repetido a seguinte mensagem que escrevi:
“A luta travada entre o bem e o mal, a vida e a morte, não é uma
novidade do nosso tempo. Simplesmente somos, hoje, os guerreiros
desse tempo, mas esse combate vem desde o início da humanidade,
quando foi dada aos homens e aos anjos a liberdade. Em
‘Eclesiásticos’, Deus nos fala claramente: ‘Eis que ponho diante de ti a
água e o fogo, a vida e a morte. Escolhe, pois, aquilo que quiseres’. E,
até o fim dos tempos, será assim. Na visão do ‘Apocalipse’, há uma
mulher grávida e um dragão querendo matar o filho que ela traz no
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ventre”.
Deputado Célio Moreira, tenho a certeza de que V. Exa. corrobora

minhas palavras.
Na verdade, a luta entre a vida e a morte existe desde o “Gênese” -

a serpente - até o “Apocalipse” - os dragões, passando por todas as
gerações. As nossas não escapam dessa realidade. O que muda são
os guerreiros e o lado em que cada um se posiciona - o do exército da
vida ou o do exército da morte.

Uma matéria saiu em um grande meio de comunicação e está sendo
divulgada pela internet, a respeito de uma relação entre aborto e
infanticídio nos Estados Unidos. Após aprovarem o aborto, divulgaram
que uma forma de infanticídio já é permitida desde 1986. Em poucas
palavras, ao recém-nascido que sofra atraso mental ou deformação
física pode ser negada assistência, desde que haja consentimento dos
pais. Vejam! É um passo além do aborto.

Há uma artimanha da cultura da morte para nos ludibriar e
convencer de que, em alguns casos, em algumas etapas da gestação,
já não deveríamos ser tão radicais na luta pela vida. Isso é uma
hipocrisia, uma mentira ou, na melhor das hipóteses, uma ignorância
daqueles que assim falam. Porque existe todo um plano, e, após
aprovado o aborto, nos Estados Unidos a próxima sentença será
essa, já que, do ponto de vista ético, segundo alguns filósofos e
professores estudiosos dessa área há décadas, não há diferença
entre o recém-nascido e o nascituro.

Assim, os que são a favor do aborto estão, obrigatoriamente, a favor
do infanticídio. Quando a criança está sendo retirada do ventre da
mãe, ainda que sua cabeça ainda esteja do lado de dentro, não há
como matá-la e dizer que isso é aborto, porque outra parte de seu
corpo já está aqui, na terra. E, a partir disso, caro Deputado Durval
Ângelo, inicia-se uma segunda etapa: vamos aprovar que aos recém-
nascidos com alguma anomalia ou problema mental sejam recusadas
a assistência médica e a alimentação, porque assim eles poderão
morrer. Isso é infanticídio, infanticídio. E não se mata só uma criança,
um ser humano, mas todo um DNA; matam-se gerações para frente.

Com muito prazer, concedo aparte ao nobre Deputado Célio
Moreira, que comigo já está apresentando requerimento, em nome da
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Frente Parlamentar, para que façamos um ato público nesta
Assembléia, com a participação de lideranças de todo o Brasil, para
realmente darmos o grito pela vida.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Eros Biondini, é
uma honra apartear V. Exa., cuja fala quanto ao Estatuto e à posição
de seu partido de garantir a defesa da vida desde a concepção quero
parabenizar.

Vimos debatendo essa situação e percebemos a insistência de
algumas pessoas em defesa da posição contrária. Quem está contra a
vida e a favor do aborto são as pessoas que estão vivas, lutando para
que se matem crianças inocentes antes que dêem o primeiro choro,
dentro ou fora da barriga. Não entendemos por que essa insistência.
Por que não lutam por políticas públicas que dêem garantia à mulher e
à família em vez de insistirem em matar uma criança inocente no
ventre da mãe.

A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto, como V.
Exa. já anunciou em Plenário, vai promover um ato em defesa da vida,
para o qual chamamos todas as pessoas que defendem a vida.
Precisamos alertar a todos sobre essa situação, e com urgência.
Sabemos que, no Plenário, há vários Deputados e Deputadas
favoráveis ao aborto e respeitamos a sua opinião. Mas vamos estar
aqui defendendo a vida e não abrimos mão, de forma alguma, de
tentar derrubar essas propostas que tentam legalizar o aborto no
Brasil. Na conferência que se realizou no domingo, tentaram, mais
uma vez, algum item ou emenda para garantir-se o aborto. Como já
disse, em uma conferência, a saúde no Brasil ainda tem dificuldades
para curar uma dor de barriga, mas já se quer equipar um hospital
para matar. Para matar, sim, porque o aborto é crime. É crime.
Algumas pessoas referem-se ao aborto legal, mas não existe no Brasil
aborto legal. No Brasil, aborto é crime. Em casos excepcionais, como
se diz no Código Civil Brasileiro, em risco de vida da mãe e em caso
de estupro, não é punível, mas, mesmo assim, é necessária a
autorização da Justiça.

Vamos estar atentos, Deputado Eros Biondini, a essa situação.
Ontem mesmo se realizou uma reunião no Conselho das Pessoas
com Necessidades Especiais, na Sedese, em que foi lido um relatório
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que encaminhamos a todas as secretarias, ao Governador, à
Arquidiocese e ao Ministério Público, sobre nossa luta em defesa da
vida e trabalho pelas pessoas com deficiência mental, transtorno
mental e autismo. Estamos alertas para defender a vida, e V. Exa.
sabe que sempre poderá contar com este parlamentar. O que
precisamos é conscientizar o maior número de pessoas possível,
porque não tenho dúvida de que, se fizéssemos um plebiscito no
Brasil, a maioria optaria pela legalização do aborto.

Então, temos de gritar alto para alertar todos sobre as gravíssimas
conseqüências da legalização do aborto no Brasil.

Como em Brasília, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais e em outras Assembléias, homens e mulheres estão alerta
para tentar barrar essas propostas; com certeza, nada serão
viabilizadas.

V. Exa. observou que nos Estados Unidos, onde a interrupção da
gravidez foi legalizada, o aborto clandestino aumentou.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Eros
Biondini. Parabéns pelo mandato em defesa da vida. Isso é muito
importante. Relativamente à Conferência Nacional de Saúde, ouvimos
a tentativa da passagem pelo aborto, e os jornais destacaram uma
grande vitória da Igreja Católica. Todos os seus militantes se uniram
em defesa da vida. E, mais do que uma vitória dos católicos, foi uma
vitória da vida, daqueles que vêm lutando há tanto tempo contra a sua
banalização.

Vemos agora: é possível aborto; querem que haja aborto; crianças
sendo jogadas nos lagos e nos rios; e temos essa situação chamada
de infanticídio indígena, que nada mais é do que homicídio das
crianças indígenas deste país, que são enterradas vivas.

V. Exa. vem à tribuna da Assembléia Legislativa defender o que
temos de mais precioso. E, como muitos que amam o nosso livro, a
Bíblia, V. Exa. esconde, guarda a vida. Parabéns! Estaremos juntos
nessa luta em defesa da vida.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Gostaria de concordar com
o orador e deixar claro que a defesa da vida é um valor que não se
questiona e com o qual não transige em tempo algum.

Quero discordar do Deputado Célio Moreira dizendo que não



1495

respeito quem defende o aborto nem coisa alguma ligada à morte.
Temos de cerrar fileira na defesa da vida, da vida no útero materno,
da vida nascida, da vida parida, da vida que está sendo diminuída
cada vez mais por um sistema econômico e por opções.

Acho que o tema da Campanha da Fraternidade do ano que vem é
“Para que todos tenham vida”. Espero que possamos sempre cerrar
fileiras na defesa da vida. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Durval Ângelo. Sr.
Presidente, dê-me 2 minutos para concluir o pronunciamento.
Deputados João Leite e Célio Moreira, há muito o que discutir sobre
esse assunto.

Ganhamos mais uma batalha. Querido Deputado João Leite, não foi
a Igreja que a ganhou, mas, sim, todas as entidades, as igrejas que
têm levantado essa bandeira da luta pela vida. Todos estão de
parabéns. Mas, até o fim dos tempos, quando aparecer aquele sinal
no céu, a mulher grávida e o dragão esperando para matar aquele que
está no seu ventre, haverá lutas. Mudarão as gerações, mas temos de
continuar lutando, pois virão outras lutas.

Ontem, diziam que a célula-tronco era só do embrião. Hoje, todos os
jornais já dizem que os mesmos cientistas da ovelha Dolly já
descobriram célula-tronco sem embrião: a possibilidade de uso da
célula-tronco a partir da pele, com total sucesso. Ou seja, existem
alternativas que poupam a vida humana. A pior alternativa - a do
sacrifício, do infanticídio, do aborto, de matar as pessoas tão
inocentes - não é a única.

Agradeço a todos e informo que voltaremos aqui para falar do
assunto.

Para encerrar, Sr. Presidente, lembramos do nosso Hino Nacional e
aqueles que adoram esta pátria: “Dos filhos deste teu solo és mãe
gentil”. Esta nossa pátria é a nossa mãe, e não pode sacrificar os seus
filhos. Parabéns a todos os que defendem a vida, que são os
militantes de todo o Brasil. Se não fossem eles, os abaixo-assinados,
as mobilizações, não teríamos conseguido tantas vitórias. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Continuamos com a nossa luta em defesa da
vida.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr.  Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar o Deputado Doutor

Viana e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Cumprimento
ainda os Deputados presentes, a imprensa e todos que nos
acompanham, mineiros e mineiras. Hoje, pela manhã, tivemos um
bom debate sobre a questão tributária no Estado e também no Brasil.
Esse debate remeteu-me a uma reflexão, que queria aprofundar nesta
tarde.

Gostaria de discutir, nesta tribuna, a seguinte pergunta: Por que o
governo Lula arrecada acima do previsto? Sem aumentar alíquotas,
sem aumentar percentual tributário no País... De fato a arrecadação
foi bem maior que a prevista, da ordem de 10% a mais, considerando-
se o mesmo mês de 2006, ou seja, de R$35.000.000.000,00. Queria
registrar que considero algumas razões para o bom desempenho
dessa arrecadação. Primeiramente, é visível que o País está
crescendo, crescendo de maneira planejada, com a recuperação do
papel do Estado como indutor da economia, como propulsor do
desenvolvimento por meio do PAC. Se olharmos a imprensa nos
últimos meses, toda ela aponta exatamente para a economia hoje
estável e o crescimento sustentável.

O bom desempenho da economia e a forte recuperação dos créditos
tributários, no meu entendimento, são motivos da forte arrecadação do
governo do Presidente Lula. Os tributos arrecadados sobre o lucro das
empresas teve um crescimento de 14,21%; a contribuição social sobre
o lucro líquido teve um crescimento real de 14%. Podemos dar
exemplos muito claros: a fabricação de veículos automotores cresceu
104,66%; as telecomunicações, 48,88%; as entidades financeiras,
33,86%; o seguro e a previdência complementar, 31%.

Isso deixa muito evidente que não houve nenhum aumento de
alíquotas ou da carga tributária no País, diferentemente dos oito anos
de governo do ex-Presidente Fernando Henrique, do PSDB, quando
essa carga saiu de 26% e chegou a mais de 36%.

Na verdade, houve um crescimento do volume de comércio da
ordem de 13,6%, e, apenas para veículos e peças, o crescimento foi
de 20%. Em São Paulo, 147 empresas com ações na Bovespa
tiveram um crescimento maior que 37% no primeiro trimestre. Com a
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abertura do País e o aumento dos processos de abertura de capital,
apenas nesse setor estima-se um volume financeiro capaz de superar
R$15.000.000.000,00 em 2006 e R$46.000.000.000,00 em 2007. São
estimativas do próprio mercado - isso sem nenhuma alteração de
alíquota. A arrecadação do Imposto de Renda de pessoa física teve
crescimento real de 42% nos 10 primeiros meses de 2007,
alavancado principalmente pelo aumento nos ganhos de capital e
operações em Bolsas de Valores - um aumento de 146% em relação a
2006.

Enfim, quero deixar registrado aqui que o bom desempenho da
economia, o combate à sonegação e o crescimento do País, com a
criação de um mercado interno de massas, que possibilita que a
população brasileira tenha mais direitos sociais básicos, consuma
mais e tenha acesso aos bens, têm provocado essa arrecadação
recorde dos tributos nacionais. A consolidação do PAC, os
investimentos sociais e o custeio da máquina pública exigem tal
arrecadação.

Portanto, o País passa efetivamente por um grande momento
econômico, social e político. E queria registrar que, em Minas Gerais e
no Brasil, como um todo, não é possível fazer gestão de política
pública com eficiência - e isso tem sido feito - sem a recuperação do
Estado. Além da indução do crescimento, é preciso investir em
pessoas capazes de cumprir o papel de servidores públicos a serviço
do País. Não é possível ampliar a política pública e fazer
investimentos em saúde sem haver servidores. Da mesma forma
acontece na educação, na assistência social e na agricultura. No
passado, grande parte da contratação dos governos era feita de forma
paralela, terceirizada. Durante muitos anos, o Estado não realizou
concurso público para preencher suas necessidades. Defendemos
uma gestão eficiente, mas as políticas devem efetivamente chegar à
população.

Em Minas - apenas para citar um exemplo -, diferentemente do que
foi dito aqui, pela manhã, arrecada-se muito mais, e a carga tributária
tem aumentado mais que em nível nacional.

Vou citar algumas arrecadações e estabelecer a comparação, como
foi feito hoje, de manhã, pelo Deputado Padre João. O ICMS de Minas
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Gerais, de 2002 a 2007, cresceu 54%, enquanto o ICMS nacional
cresceu 44%. O IPVA de Minas Gerais, nestes cinco anos, cresceu
83%; no Brasil, cresceu 60%. Diversas taxas cresceram, em Minas
Gerais, 92%; e no Brasil, 68%. Ou seja, a arrecadação de Minas,
nestes últimos cinco anos, cresceu 59%; e a arrecadação do Brasil, no
mesmo período, cresceu 47%.

Podemos dizer que os motivos são os mesmos? O que podemos
afirmar é que o interesse do Estado de Minas Gerais é muito evidente.
O Estado de Minas Gerais necessita que seus tributos sejam
convertidos em benefícios para o povo. É preciso que tenhamos
política social pública nas comunidades das regiões mais pobres de
Minas Gerais. Não queremos um código tributário como esse que
estamos votando, em que apenas a Assembléia Legislativa autoriza o
Estado de Minas Gerais a promover algumas definições de alíquotas.

Nosso pacote tributário atende muito mais ao grande empresariado
do Estado do que à população. O pacote tributário não beneficia as
cadeias produtivas intermediárias nem os consumidores, mas
beneficia a produção. Quando pensamos em medidas tributárias em
âmbito nacional e em Minas Gerais, dá para sentir a diferença.
Queremos que os tributos sejam devolvidos à população em política
social, em melhoria da qualidade de vida, principalmente das
comunidades mais pobres. É necessário que haja uma redução dos
impostos não somente para beneficiar os grandes industriais de Minas
Gerais, que irão gerar emprego, mas para beneficiar também o
consumidor final. Temos o exemplo do álcool, cujo tributo não vai
chegar ao consumidor. Queremos um pacote tributário que não vise
somente a guerra fiscal, mas que venha contribuir efetivamente para o
Estado de Minas Gerais e a população que mais precisa.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputada Elisa Costa, V.
Exa. está coberta de razão. Aqui, no Estado de Minas Gerais, há uma
sanha arrecadatória impressionante. Há uma voracidade sem limite. O
pequeno empresário, o microempresário, o consumidor, a dona de
casa, as pessoas mais simples é que pagam a conta. As empresas
estão saindo do Estado de Minas Gerais, principalmente nas regiões
que fazem fronteira com outros Estados, especialmente São Paulo,
Mato Grosso e Goiás, porque a carga tributária dos outros Estados é
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muito menor. É isso o que está acontecendo no Triângulo. A questão
é muito séria. A questão do álcool vai beneficiar somente a Secretaria
de Fazenda, que vai arrecadar mais e não vai resolver o problema do
consumidor, como V. Exa. observou muito bem.

Existe um projeto nosso que é o nº 1. Por que esse projeto não é
aprovado? Solicitamos ao governo que tenha sensibilidade e que esse
projeto venha para votação no Plenário desta Casa.

Sem contar a energia elétrica, que é outro absurdo de que falamos
sempre nesta Casa e vamos continuar falando. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Para finalizar, gostaria de registrar que é
muito importante que o governo federal apresente ao Congresso uma
reforma tributária. As expectativas de Minas e do Brasil devem somar-
se para que haja uma redistribuição de recursos, para que cheguem
mais recursos aos Municípios. É nos Municípios que a vida acontece,
onde as pessoas vivem, onde é necessário que haja mais políticas
públicas.

Então espero que o Congresso, recebendo a proposta de reforma
tributária, com todos os Estados, venha efetivamente fazer o debate
sobre a unidade dos tributos. E que, com esses tributos, possam
chegar mais recursos. Defendemos que mais recursos saiam do
governo federal, dos Estados, e cheguem a todos os Municípios, onde
as demandas são muito maiores e onde a população, todos os dias,
precisa de saúde, de educação de qualidade, de infra-estrutura
urbana, de assistência social, de moradia; enfim, dos direitos sociais
básicos da população brasileira.

Por fim, quero registrar que não houve, nesse tempo, no País,
nenhum crescimento da carga tributária. O trabalho do Presidente
Lula, em termos de retornar em políticas públicas, significa
efetivamente um Brasil que caminha para a sua cidadania, para a
garantia de direitos e políticas que venham mudar a vida de todos que
moram no Brasil, em Minas e em cada Município brasileiro. Muito
obrigada.

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

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, parece brincadeira.
Com todo o respeito, sei que às vezes não é por maldade, mas uma
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triste coincidência. E as coincidências vão se acumulando, uma atrás
da outra. Estava inscrito, e terei exatamente 3min50s para utilizar a
palavra, sendo que, nesta fase, o parlamentar tem direito a até 15
minutos. Por que não utilizarei todo o tempo? No início dos trabalhos,
foi permitida uma questão de ordem para o Deputado, o que considero
regimental. Para o Deputado pode, e acho que tinha de ser concedida,
mas também solicitei e não me foi permitida uma questão de ordem.
Sempre solicito pelo art. 164, mas não sou atendido; outro Deputado
pede e é atendido prontamente. Vou discutir um assunto, e
questionam o tema; outro Deputado vai discutir, e não há a questão
do tema. Há um tratamento diferenciado para os Deputados, e
gostaria de saber qual é a razão para isso. O Regimento Interno da
Casa tem de servir para todo o mundo. Se é para ser seguido à risca,
tem de ser por todo o mundo. Todos os Deputados têm de ser
tratados de maneira igual. Se há diferenciação, qual é a razão dela?
Seria pelo partido, pela quantidade de votos, pela influência? Ou seria
porque este Deputado que lhes fala, de certa forma, incomoda? Se
incomoda, podem ter a certeza de que continuaremos incomodando
muito mais, cumpriremos com a nossa responsabilidade e não vamos
parar.

Já falei mil vezes, e há Deputado que fala que não agüenta mais
ouvir - e não vai agüentar mesmo. Então, que também entre na luta
pela diminuição da tarifa de energia elétrica da Cemig, que é um
absurdo. A população não agüenta mais o valor exorbitante, a tarifa
mais alta do Brasil - ICMS de 47%, encargo total de 62%, faturamento
de mais de R$2.000.000.000,00 da Cemig. Ela compra companhias
em São Paulo, no Rio de Janeiro, quer se expandir por toda a América
Latina, mas quem paga a conta da expansão da companhia de
energia elétrica é o cidadão, o consumidor, o trabalhador.

E os dividendos? Estivemos ontem com o Sindieletro. Mais de
R$1.000.000.000,00, capital internacional. Os lucros, o suor e o
sangue do trabalhador, do consumidor do Estado de Minas Gerais vão
para fora do Brasil. Mais de R$1.000.000.000,00, só de dividendos,
vão para o capital internacional. Aí é muito fácil e não há problema.

Gostaria de cobrar do setor empresarial um posicionamento - da
Fiemg e da Associação Comercial -, que entre na luta. Contamos com
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o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, do setor empresarial do
Brasil inteiro; mas, em Minas Gerais, o setor empresarial cruzou os
braços, não veio à luta. Os pequenos e os médios empresários estão
com muita dificuldade. Para o grande empresário, não há problema,
porque ele negocia uma quantidade de energia, compra energia mais
barata. E vocês sabem quem paga essa compensação? Para o
cidadão compreender, quem paga a diferença do desconto para as
grandes empresas que consomem muita energia é aquele que utiliza
a energia residencial.

Então, o pobre é quem paga pela compensação. Isso é um absurdo.
Temos de pressionar, sim, e garantir uma revisão tarifária significativa.

Outro absurdo é dizer que a energia em Minas Gerais é cara porque,
às vezes, as residências estão consumindo muito pouco. O povo não
consegue é pagar o valor da tarifa de energia elétrica.

Há uma outra contradição. O próprio Presidente da Cemig afirmou
que a oferta de energia no Estado é muito maior do que a demanda.
Então, por que querem cobrar tarifa diferenciada em horário de pico,
das 18 horas para frente, em valores exorbitantes?
  Respeitando o meu tempo, Sr. Presidente, não quero ter a palavra
cortada. Gostaria de agradecer-lhe e dizer que estamos nessa luta
com V. Exa. Solicitamos isonomia no tratamento a todos os
Deputados desta Casa. De maneira nenhuma queremos desrespeitar
V. Exa., por quem temos admiração. Fazemos esse questionamento
em relação à condução dos trabalhos desta Casa.

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.

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, ouvi o Deputado Weliton

Prado reclamando de uma questão do Regimento Interno. Como
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regimentalista, sabe muito bem que o seu tempo de tribuna já se tinha
expirado. V. Exa. lhe concedeu quatro minutos para falar; aliás, ele
está falando de Regimento, mas não respeita o Regimento. Deputado
Weliton Prado, o prazo para a 2ª Fase do Grande Expediente - de
14h15min até às 15h15min - é para a apresentação de proposição e
para os oradores falarem da tribuna. Na verdade, deve respeitar o
Regimento e não ficar reclamando dele. Tanto V. Exa. quanto o
Deputado Doutor Viana lhe têm concedido a palavra. Não sei se está
querendo é aparecer um pouco no Plenário. Solicitei a palavra pela
ordem pela seguinte razão: apresentei um requerimento solicitando ao
Presidente desta Casa que, na forma regimental, se faça moção de
aplauso a toda a equipe da emissora Band pelo lançamento do
programa “Band Vida 2007 - Transformando Vidas”, que consiste em
divulgação e promoção dos trabalhos realizados pelas Apaes. Sr.
Presidente, esse requerimento tem por objetivo parabenizar a Rede
Band. Além disso, essa importante iniciativa da emissora, por meio do
“Band Vida 2007”, que divulgará e promoverá atividades
desenvolvidas pelas Apaes, entidades sem fins lucrativos, destinadas
ao acolhimento de deficientes mentais e com transtorno mental e
autistas, tem por objetivo informar o público das necessidades e da
importância dos trabalhos realizados por essas entidades. Pretende-
se angariar recursos para que essas associações possam continuar e
aperfeiçoar o belíssimo trabalho social que vêm desenvolvendo ao
longo dos anos. Além de arrecadar doações, a campanha
conscientizará o público e esclarecerá dúvidas sobre os tipos de
deficiências, promoverá a interação dessas pessoas especiais com a
sociedade. Não resta dúvida quanto ao importante papel das Apaes
na sociedade brasileira, transformando vidas e ajudando famílias
inteiras a superar as dificuldades. Como é do conhecimento de V.
Exa., apresentamos um relatório da Comissão Especial de Transtorno
Mental, Deficiência Mental e Autismo. Nessa Comissão, em várias
audiências públicas, discutimos temas e subtemas, cobrando políticas
públicas voltadas ao atendimento dessas pessoas, principalmente os
autistas. Precisamos de recursos dos governos federal, estadual e
municipal, para o atendimento às necessidades desses nossos
irmãos, que, na maioria das vezes, não têm nem moradia, Sr.
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Presidente. Então, mais uma vez, aqui, parabenizo a Band, que vem
esclarecer e interagir com toda a sociedade sobre o excelente
trabalho que as Apaes vêm desempenhando nesse Brasil afora. A
maioria das pessoas são voluntárias, Sr. Presidente. Elas se
apresentam volutariamente para ajudar as famílias e as crianças
portadoras de necessidades especiais, a fim de levar mais um pouco
de tranqüilidade, alegria, solidariedade e fraternidade a essas famílias
sofredoras. Nesse relatório que apresentamos, apontamos algumas
soluções e cobramos dos governos recursos para o atendimento a
essas pessoas. Assim está de parabéns, mais uma vez, a Band, bem
como a Rede Minas, a TV Globo e o SBT, que vêm desenvolvendo
várias campanhas para ajudar crianças e adolescentes e, agora, as
pessoas portadoras de necessidades especiais.

O Sr. Presidente - Primeiramente, informo aos Deputados Célio
Moreira e Weliton Prado que, na condução dos trabalhos, temos
cumprido sempre o Regimento Interno. Com relação ao início da
reunião, a programação é para as 14 horas, mas há um tempo de
tolerância de 15 minutos, previsto no Regimento Interno. Assim,
havendo o quórum regimental, a abertura acontece, geralmente, às
14h15min. Portanto, quando o Deputado Weliton Prado falou,
estávamos dentro do prazo regimental. Eram esses os
esclarecimentos que gostaria de prestar.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, verifico que, no Plenário,
não há número suficiente de parlamentares para continuarmos os
nossos trabalhos. Peço, então, a V. Exa., de acordo com o Regimento
Interno, que encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - ( - Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 11 Deputados, que,

somados aos 4 em comissões, perfazem o total de 15 parlamentares.
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.

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

Deputadas e os Deputados para as especiais de logo mais, às 20
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horas, e de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

29/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 29/2007, da Comissão da

Produção Orgânica em Minas Gerais, determina a alteração do
objetivo do Programa nº 015 - Desenvolvimento da Produção Local e
Acesso a Mercados -, acrescentando a expressão “inclusive em
sistemas de produção sustentável de base agroecológica, como a
produção orgânica”, após o termo “campo”.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental − PPAG − para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise determina a inclusão de referência ao modo
de produção agroecológico, também denominado agricultura orgânica,
no objetivo do Programa nº 015 - Desenvolvimento da Produção Local
e Acesso a Mercados.

Esse programa tem por objetivo promover o desenvolvimento
sustentável da produção agropecuária, agroindustrial e dos demais
segmentos produtivos locais de forma a aumentar a produtividade no
campo, dando ênfase à formação profissional, à promoção do
protagonismo e do empreendedorismo e ao acesso a mercados
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consumidores. Seu objetivo mais amplo é a melhoria da qualidade de
vida do povo mineiro. O fato de estar alocado na Área de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Vale do
Rio Doce se justifica pela discrepância do desenvolvimento dessas
regiões com as demais do Estado.

Com grande parte do PIB dessas regiões baseado na agricultura
familiar, a inclusão de metodologias e técnicas da agricultura orgânica
ou agroecologia poderá beneficiar as comunidades locais, com
redução de custos e agregação de valor aos produtos agrícolas, como
também aos consumidores que tiverem acesso a esses alimentos, o
que atesta a pertinência da proposta no âmbito do PPAG.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 29/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

30/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 30/2007, da Comissão da

Produção Orgânica em Minas Gerais, objetiva a alterar a finalidade da
Ação 4.166 - Qualificação profissional para o desenvolvimento das
cadeias produtivas priorizadas -, do Programa nº 15 -
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados -,
acrescentando os termos “inclusive os projetos relacionados aos
sistemas de produção sustentável de base agroecológica, como a
produção orgânica”, ao final do texto.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
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aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise destaca os projetos que utilizam a
agroecologia como modo de produção agrícola, na finalidade da Ação
4.166 - Qualificação profissional para o desenvolvimento das cadeias
produtivas priorizadas -, que tem como objetivo “implementar a cultura
do empreendedorismo evitando descontinuidade de micro e pequenos
empreendimentos”.

A ação em foco visa atender não apenas as atividades agrícolas,
mas também as de artesanato, as de processamento de alimentos,
como farinhas, laticínios, doces, etc., não se justificando o destaque
de um único segmento na sua finalidade.

O texto resultante da alteração solicitada dificulta o entendimento da
finalidade da ação, podendo interferir negativamente na sua
execução; por isso, julgamos a proposta não pertinente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 30/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

31/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 31/2007, da Comissão da

Produção Orgânica em Minas Gerais, objetiva a alterar a finalidade da
Ação nº 4.252 - Implantação do programa de distribuição de sementes
para incentivo da cadeia de biocombustíveis e alimentar, do Programa
nº 015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados -,
acrescentando a expressão “inclusive com sistemas de produção
agroecológica, como a produção orgânica”, após o termo “familiar”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
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a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise determina a inclusão de referência à
produção agroecológica de alimentos pela agricultura familiar na Ação
nº 4.252 – Implantação do programa de distribuição de sementes para
incentivo da cadeia de biocombustíveis e alimentar. Essa ação tem
por objetivo dinamizar a produção de biocombustível de forma
harmônica com a produção de alimentos pela agricultura familiar, além
de garantir a proteção ambiental.

A agricultura agroecológica/orgânica, apesar de foco de
regulamentação federal e estadual, é muitas vezes praticada de forma
espontânea pelo agricultor familiar. Tornar formal e certificável essa
prática é importante para garantir agregação de valor aos produtos e
ao mesmo tempo dar garantia científica de qualidade biológica ao
consumidor. A atenção especial à produção orgânica no caso dessa
ação do PPAG, portanto, se faz pertinente e justifica a apresentação
de uma emenda de mudança de finalidade, em que, oportunamente,
tentamos melhorar a redação do texto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 31/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

32/2007
Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 32/2007, da Comissão da

Produção Orgânica em Minas Gerais, determina a alteração do
objetivo do Programa nº 39 - Promoção de investimentos e inserção
regional (inclusive agronegócio) -, acrescentando-se os termos
“inclusive em sistemas de produção sustentável de base
agroecológica, como a produção orgânica”, ao final do texto.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta promove a alteração do objetivo do Programa nº 39 -
Promoção de investimentos e inserção regional (inclusive
agronegócio). O objetivo desse programa é o de “atrair investimentos
produtivos para as regiões, apoiar a dinamização das atividades
econômicas existentes e promover maior inserção regional nas
políticas e no processo de desenvolvimento do Estado, melhorar as
condições de infra-estrutura, o desenvolvimento das cadeias
produtivas locais e a promoção de uma gestão ambiental sustentável”.

Os empreendimentos que utilizam o modo de produção orgânica,
assim como os demais projetos agrícolas, estão sob a abrangência do
programa em questão. Apesar da importância da expansão da
agricultura orgânica como modo sustentável de desenvolvimento do
meio rural, a característica generalista do programa impede a inclusão
dos termos sugeridos em seu objetivo, sob pena de dificultar o
entendimento do texto e colocar em risco a execução de suas ações.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 32/2007.
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Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura -

Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

237/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 237/2007, de autoria da

Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais, objetiva ofertar
transporte aos alunos participantes de todas as etapas dos Jogos
Escolares de Minas Gerais - Jemg.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

O programa Jemg é uma competição esportiva e educacional,
promovida pela Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude -
Seej - em parceria com a Secretaria de Estado de Educação - SEE -,
que reúne estudantes entre 12 e 17 anos de escolas públicas e
particulares. Trata-se do mais importante programa de caráter
esportivo-social do Estado. Em 2007, participaram nas quatro etapas
regionais dos jogos 100 mil alunos atletas, representando 442 escolas
de 111 cidades. A etapa final contou com três mil alunos que
disputaram as modalidades de judô, natação, peteca, tênis de mesa,
atletismo para portadores de deficiência, basquete, futsal, handebol,
voleibol, atletismo e xadrez.

As escolas campeãs de cada edição do Jemg participaram nos
meses de setembro e outubro, em Poços de Caldas, do Módulo 1 das
Olimpíadas Escolares, destinado a alunos de 12 a 14 anos; e, nos
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meses de outubro e novembro, do Módulo 2, em João Pessoa, na
Paraíba, para jovens de 15 a 17 anos. A Seej foi a responsável por
alocar os recursos financeiros necessários à participação da equipe
de Minas Gerais.

No entanto, várias escolas encontram dificuldades financeiras no
transporte de seus atletas, mesmo na etapa de suas regiões. A
proposta de ação legislativa em comento visa a conseguir a
colaboração dos órgãos responsáveis pelo evento nesse
deslocamento.

Parece-nos, portanto, justificável a pretensão contida na proposta
em análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 237/2007, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

353/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 353/2007, do Conselho Regional

de Educação Física, solicita a extensão dos programas relacionados à
atividade física para as pessoas idosas e com deficiência.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas a esta Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.
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A proposta em epígrafe tem como objetivo oferecer atividades
físicas voltadas especificamente para a população idosa, incentivando
hábitos saudáveis de vida.

Segundo informações do Ministério da Saúde, as doenças
cardiovasculares são hoje um grave problema de saúde pública e
representam a primeira causa de morte no País. Diante disso, o
Ministério está lançando o Movimento Pratique Saúde, com o objetivo
de incorporar na rotina dos serviços de saúde, nas comunidades e
sobretudo na vida de cada cidadão, a prática de hábitos saudáveis de
vida. Além das doenças cardiovasculares, a prevalência estimada de
hipertensão no Brasil atualmente é de 35% da população acima de 40
anos, e, para combatê-la, é fundamental a prática de atividades físicas
e a manutenção do peso saudável, entre outras medidas.

O objetivo da proposta em análise já está incorporado de maneira
genérica na Ação 4.285 - Promoção de Atividades Físicas e de Lazer,
dentro do Programa Associado 149 - Incentivo ao Desporto, no PPAG.
Porém, consideramos necessário enfatizar a importância da prática de
atividades físicas entre os idosos e, por isso, apresentamos emenda
para fazer esse acréscimo na finalidade daquela ação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 353/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

379/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 379/2007, da Comissão da

Produção Orgânica de Minas Gerais, objetiva alterar a finalidade da
Ação nº 4.649 - Apoio à Infra-Estrutura e Suporte à Atração de
Investimentos para a Cadeia do Biodiesel -, acrescentando, ao final do
texto original, a expressão “e dos sistemas de produção sustentável
de base agroecológica, como a produção orgânica”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em análise visa à inclusão de sistemas de produção
agroecológicos, como a produção orgânica, na Ação 4.649 – Apoio à
Infra-Estrutura e Suporte à Atração de Investimentos para a Cadeia do
Biodiesel -, cuja finalidade é “contribuir para o desenvolvimento
regional a partir dos incentivos criados pelo governo federal, dando
igualmente condições para o crescimento da agricultura familiar”, no
âmbito do Programa 040 - Promoção e Atração de Investimentos
Estratégicos e das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras.

Apesar de mencionar a agricultura familiar, a ação que se pretende
modificar tem uma abrangência genérica em relação ao apoio à
cadeia do biodiesel. Sua finalidade é dar suporte a projetos
incentivados pelo governo federal e assim promover o
desenvolvimento regional, sem especificar a metodologia a ser
implementada, ou os sistemas de produção a serem adotados.

Consideramos, portanto, que a proposta não é pertinente, pois não
cabe incluir a agricultura orgânica como finalidade da ação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 379/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

410, 411, 412, 415 E 418/2007
Comissão de Participação Popular
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Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 410/2007, da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, do
Fórum Mineiro de Educação Infantil, do Fórum de Enfrentamento à
Violência contra Crianças e Adolescentes, da Rede de Medidas
Socioeducativas, da Promotoria da Infância e da Juventude de Belo
Horizonte e da Pastoral do Menor, 411/2007, do Sind-UTE, 412/2007,
do Fórum Mineiro de Educação Infantil, 415/2007, do Consea-MG, e
418/2007, da Associação dos Moradores do Bairro Amazônia e Santa
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, sugerem que o Programa
Estruturador 019 - Escola em Tempo Integral, que integra a Área de
Resultado Educação de Qualidade, contemple ações voltadas à
formação integral do aluno e à sua inclusão social.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, em 31/10/2007, em

Juiz de Fora, e nos dias 6, 7 e 8/11/2007, em Belo Horizonte,
audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

As propostas de ação legislativa em análise sugerem, em síntese,
que, no âmbito do Programa Estruturador Escola em Tempo Integral,
sejam desenvolvidas atividades voltadas à formação integral do aluno,
em seus diversos aspectos, de forma a garantir o cumprimento de sua
função precípua, que é buscar a eqüidade no ambiente educacional e
social para os segmentos menos favorecidos da população.

Na concepção dos projetos de escola em tempo integral, deve-se ter
por escopo o atendimento às necessidades socioeducativas dos
alunos, visando à melhoria do seu desempenho escolar, à ampliação
do seu universo de experiências artísticas, culturais e esportivas, e à
criação de instrumentos de superação das desigualdades sociais, por
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meio de ações complementares de acompanhamento social do aluno.
Portanto, consideramos pertinente o acatamento conjunto das

propostas na forma de alteração da finalidade da Ação 1.225 -
Ampliação das Escolas em Tempo Integral, de maneira a explicitar a
essência das atividades que devem ser desenvolvidas na jornada
ampliada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 410, 411, 412, 415 e 418/2007 na forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

500/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 500/2007, da Federação das

Indústrias do Estado de Minas Gerais, tem por objetivo a
operacionalização do Fundo Estadual de Incentivo à Inovação
Tecnológica - Fiit -, previsto no Projeto de Lei nº 30/2007, no PPAG.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em tela pretende incluir ação que faça previsão de
funcionamento do Fiit. Esse Fundo está em processo final de criação
por meio do Projeto de Lei nº 30/2007, que dispõe sobre a inovação
tecnológica e as parcerias para o desenvolvimento de tecnologias
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inovadoras, em tramitação nesta Casa. Tal pretensão se justifica pela
iminente aprovação do citado projeto de lei por esta Casa, e sanção
pelo Governador.

A análise da Ação 4.066 - Programa de Incentivo à Inovação - PII -,
que tem por finalidade “permitir que projetos de pesquisa aplicada,
oriundos de instituições de ensino e pesquisa, sejam transformados
em inovações tecnológicas, promovendo o desenvolvimento regional e
facilitar a integração entre a academia e o setor empresarial”, indica
que a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - Sect -, também
conta como certa a criação do Fiit, já que a finalidade da ação é
equivalente à do fundo.

Cientes disso e reconhecendo a pertinência da proposta,
apresentamos emenda para adequar o nome da ação em questão e
mantendo-a sob responsabilidade orçamentária da própria Secretaria.
Dessa forma atendemos à proposta e tornamos mais fácil o
entendimento do PPAG.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 500/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

507/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 507/2007, de autoria de Teresa

Vilas Boas, objetiva a inclusão da Região do Vale do Rio Doce na
Ação nº 1100 - Desenvolvimento da Cadeia de Insumos e Co-
Produtos do APL de Biocombustíveis, do Programa 003 - Arranjos
Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e
Softwares

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposição apresentada visa a estender à região do Vale do Rio
Doce os benefícios da Ação 1100, cuja finalidade é: “Desenvolver a
Cadeia de Produção de Insumos Destinados à Produção de
Biocombustíveis e dos Co-Produtos Gerados no seu Processo de
Produção, Visando à Eficiência Econômica, Social e Ambiental da
Produção, com a Garantia de Oferta Suficiente de Insumos, bem
como do Pleno Aproveitamento dos Co-Produtos Gerados, no Âmbito
do Estado.”

A proposta é pertinente ao PPAG e pode ter seu escopo atendido
por meio de emenda ao Projeto de Lei nº 1.615/2007 em que se
proponha a inclusão da região do Vale do Rio Doce e a redistribuição
das metas financeiras entre as demais regiões contempladas na Ação
1100.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 507/2007 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
519/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 519/2007, de Teresa Vilas Boas,
objetiva incluir a Região do Rio Doce na Ação 4042 - ”Transferência
de tecnologias através de sementes básicas”, do programa 210 -
“Geração de conhecimento e de tecnologia agropecuária”. Objetiva
também aumentar a dotação orçamentária dessa Ação em
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R$120.000,00.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta

a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em análise objetiva estender à região do Rio Doce os
benefícios da Ação 4042, que tem como finalidade “apoiar o
desenvolvimento do agronegócio mineiro, através de fornecimento de
sementes básicas”.

Essa ação já é prevista no PPAG para as regiões Central, Mata, Sul
de Minas, Triângulo, Alto Paranaíba e Norte de Minas. Não vemos
óbices de incluir o Rio Doce na Ação, pois essa região é marcada por
elevados índices de pobreza no meio rural e necessita do apoio
estatal para melhorar sua produtividade agrícola. Quanto à proposta
de aumento da dotação orçamentária, optamos por redistribuir o valor
já definido no PPAG entre as regiões atendidas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 519/2007, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
537/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 537/2007, de autoria do Fórum
Estadual Lixo e Cidadania - Felc -, objetiva a mudança da finalidade
da Ação 1.071 - Educação e Extensão Ambiental -, acrescentando a
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expressão “e catadores de materiais recicláveis organizados”.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta

a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher subsídios para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em tela solicita mudança na Ação 1.071, cuja finalidade
é: “desenvolver programas e ações para educação e extensão
ambiental, inclusive para agentes públicos, com foco em qualidade de
vida, sustentabilidade e gestão ambiental”. O produto dessa ação é o
Programa Ambientação implantado. Segundo informações da Semad,
esse programa foi desenvolvido pela Fundação Estadual do Meio
Ambiente - Feam - para prédios do governo de Minas, com ênfase em
"Atitude consciente" e "Qualidade de vida no trabalho". Os resultados
obtidos foram a redução no uso de papel, copos descartáveis, água,
energia elétrica e o aumento do envio de resíduos produzidos para
reciclagem, gerando renda para uma associação de catadores de
papel. O Programa Ambientação ampliou-se para os demais órgãos
do Sistema Estadual de Meio Ambiente, como também para o
complexo do Palácio de Governo de Minas. Certamente, deverá se
estender para outras regiões do Estado.

Em sua concepção original, um dos fortes objetivos do Programa
Ambientação é implantar a coleta seletiva. Assim, a Ação 1.071, que o
incorpora, diz respeito também à categoria dos catadores organizados
de materiais recicláveis. Entendemos, portanto, que sua finalidade
deve conter a expressão sugerida pelo Fórum Estadual Lixo e
Cidadania.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 537/2007, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
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1.615/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

566/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 566/2007, de autoria do Centro de

Apoio do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e
Urbanismo do Ministério Público  do  Estado  de Minas Gerais -
Caoma -, objetiva a elaboração de projeto estruturador para o
tratamento dos efluentes sanitários domésticos no Estado, de modo a
priorizar as bacias que possuem contaminação maior, em vista do
lançamento desses efluentes, sem tratamento, diretamente, no curso
d’água.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em foco pretende, para a recuperação ambiental de
bacias hidrográficas, criar um programa estruturador dedicado ao
tratamento de efluentes sanitários urbanos.

O tema da proposta no PPAG, seja do ângulo ambiental, seja do da
saúde, é bastante relevante e envolve programas estruturadores e
associados de grande importância. Entre esses podemos citar:
Programa Estruturador nº 011 - Consolidação da gestão de recursos
hídricos em bacias hidrográficas - sob gerenciamento do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, que tem por objetivo
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“consolidar o sistema estadual de gerenciamento dos recursos
hídricos para gestão efetiva das águas”; Programa Associado nº 113 -
Desenvolvimento sustentável de recursos hídricos -, também
gerenciado pelo Igam, que objetiva “promover a gestão dos recursos
hídricos no Estado, fortalecendo os instrumentos de gestão e
apoiando a implantação de sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário”; Programa Estruturador nº 048 - Saneamento
básico: mais saúde para todos - sob responsabilidade da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedrhu -
que objetiva , por sua vez, “promover a saúde por meio da
implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário”.

Por outro lado, o Conselho Estadual  de  Política  Ambiental -
Copam -, por meio da Deliberação Normativa nº 96, de 12/4/2006,
convoca os Municípios do Estado para o licenciamento ambiental de
seus sistemas de tratamento de esgotos. Essa norma organiza sete
grupos por critérios tamanho da população e situação atual de
tratamento sanitário e estabelece obrigação de implantação de
sistemas de coleta e tratamento de esgotos. Exige dos Municípios
mais populosos providências imediatas e estabelece prazos variáveis
para os demais, escalonando-os até o prazo máximo de 2017.

Observados esses fatos, a proposta, apesar de detentora de
méritos, não se faz pertinente por já estar plenamente atendida no
PPAG.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 566/2007.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.655/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação de Assistência Social
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Antioquia - AASA -, com sede no Município de Além Paraíba.
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 1.655/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Assistência Social Antioquia, com sede no Município
de Além Paraíba, que possui como finalidade precípua melhorar a
qualidade de vida dos moradores locais, especialmente os mais
carentes.

Para alcançar seus propósitos, administra obras assistenciais, como
centros comunitários, asilos e abrigos para idosos, aos quais oferece
assistência médica e odontológica; realiza atividades nas áreas da
educação, da cultura e do lazer; promove a distribuição de cestas
básicas, agasalhos, remédios e material de construção; produz e
distribui literatura educativa sobre higiene, profilaxia de enfermidades
endêmicas e infecto-contagiosas.

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
declaratório de utilidade pública.

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

nº 1.655/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.676/2007

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
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do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais, foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº
118/2007.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 16/10/2007, 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.

Nos termos do § 2º do referido art. 204, foi concedido prazo de 20
dias para apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental,
foi apresentada a Emenda nº 1, do Deputado Arlen Santiago.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem como objetivo autorizar o Tribunal de

Justiça Militar do Estado de Minas Gerais a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento, até o limite de 5% da despesa nele
fixada para o exercício de 2007, para o atendimento das despesas
classificadas nos grupos “pessoal e encargos sociais” e “outras
despesas correntes”.

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 do referido Tribunal.

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.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto
informa que, para a abertura dos créditos solicitados, serão utilizados
recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias
próprias. Trata-se, portanto, de remanejamento de dotações. O projeto
informa ainda, no § 1º do art. 1º, que o remanejamento deverá
restringir-se aos respectivos grupos de despesa.

A Emenda nº 1 visa a permitir que o remanejamento possa ocorrer
entre os grupos de despesa, bem como acrescentar a autorização
para que o grupo de despesa “investimentos” possa ser
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suplementado. A referida emenda não altera, contudo, o limite total de
suplementação solicitado no projeto, de 5%, equivalente a
R$1.324.247,00.

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

1.676/2007, em turno único, com a Emenda nº 1.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.681/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a entidade denominada Guarda Mirim de
Iturama, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.681/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade denominada Guarda Mirim de Iturama, que possui como
finalidade precípua congregar jovens de 14 a 18 anos, sem distinção
de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso, aos
quais assiste guiada pelas diretrizes do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Suas atividades principais estão voltadas para a educação desse
segmento, fundamentada em valores como trabalho, honestidade,
respeito aos mais velhos, às leis, amor ao próximo e à Pátria.

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

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

1.681/2007, em turno único.
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Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.691/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Movimento das Mulheres de Timóteo,
com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.
103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.691/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Movimento das Mulheres de Timóteo, que possui como finalidade
precípua a promoção e a defesa das suas associadas, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Para alcançar suas metas, promove cursos, conferências, debates;
oferece formação pré-profissionalizante para mulheres; cria núcleos
de produção objetivando o desenvolvimento de atividades produtivas
necessárias à sua sobrevivência; celebra convênios com órgãos
públicos e entidades privadas visando a ampliar e subsidiar suas
iniciativas.

Por contribuir para o aprimoramento social e intelectual da mulher
timotense, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.691/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Luiz Tadeu Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.701/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-
Desenvolvimento do Bairro Carlos Chagas, com sede no Município de
Juiz de Fora.

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 1.701/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento do Bairro Carlos Chagas,
com sede no Município de Juiz de Fora, que tem por finalidade
incentivar e promover o progresso da comunidade onde atua,
realizando atividades sociais, recreativas, culturais, esportivas e
beneficentes. Com o seu trabalho, busca alcançar o bem-estar da
população em geral, sem distinção de gênero, idade, credo ou
convicções políticas.

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

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

1.701/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.737/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 122/2007,
autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal em
favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 1º/11/2007, 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.
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De acordo com o § 2º do referido art. 204, foi concedido prazo de 20
dias para apresentação de emendas, no decurso do qual foram
apresentadas as Emendas nºs 1 e 2.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$141.971.144,65,
para cobrir despesas do TJMG.

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro, os créditos suplementares
destinam-se a reforço de dotação orçamentária que se revela
insuficiente, são autorizados por lei e abertos por decreto. Sua
abertura depende da existência de recursos disponíveis e deve ser
precedida de exposição justificativa.

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado
destina-se às seguintes despesas: pessoal e encargos sociais, no
valor de R$127.500.000,00; e outras despesas correntes, no valor de
R$14.471.144,65.

Para atender às despesas mencionadas, serão utilizados recursos
provenientes de:

I - excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício, no
valor de R$74.200.000,00;

II - excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para
o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - prevista para o corrente
exercício, no valor de R$6.200.000,00;

III - excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor
para o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - prevista para o
corrente exercício, no valor de R$14.600.000,00;

IV - excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados,
no valor de R$11.971.144,65;

V - anulação de dotações orçamentárias próprias, no valor de
R$35.000.000,00.

Inicialmente, cabe observar que tal projeto se faz necessário em
virtude de a Lei Orçamentária para o corrente exercício não prever
autorização para o Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento
do TJMG.

No que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais que
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disciplinam a matéria, o art. 3º do projeto ressalva que a abertura do
crédito observará, como não poderia deixar de ser, o disposto no art.
169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Vale dizer, em linhas gerais, que a despesa
com pessoal ativo e inativo deverá observar os limites estabelecidos
na referida lei federal e que o aumento de despesa não afetará as
metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, devendo seus efeitos financeiros nos períodos
subseqüentes ser compensados por aumento permanente de receita
ou redução permanente de despesa.

O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais
que disciplinam a matéria.

No decorrer do prazo de apresentação de emendas, o Governador
do Estado enviou mensagem a esta Casa com vistas a promover
alteração no projeto em tela, por meio da Emenda nº 2, que aumenta
o valor da suplementação requerida para R$161.971.144,65, tendo
em vista reestimativa realizada pelo TJMG, a qual apontou a
necessidade de aumentar os valores das despesas para pagamento
de pessoal e pensionistas, com vistas à cobertura das obrigações do
exercício financeiro de 2007. Fica mantida a destinação de recursos
proposta no projeto original, além das fontes para atendimento da
suplementação, alterando-se apenas os valores destas. Entendemos,
portanto, que as alterações propostas não alteram o mérito do projeto
original, razão pela qual devem ser acatadas.

O Deputado Durval Ângelo também apresentou emenda ao projeto,
a qual recebeu o nº 1, propondo a destinação dos recursos
preferencialmente para pagamento dos subsídios dos Juízes de Paz,
para pagamento da diferença de vencimentos atrasados dos
servidores do Poder Judiciário e dos subsídios atrasados dos
magistrados de 1º grau. Opinamos pelo não-acatamento da emenda,
por entendermos que ela fere a autonomia do TJMG no que se refere
às questões relativas a sua administração interna.

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

1.737/2007 em turno único, com a Emenda nº 2, e pela rejeição da
Emenda nº 1.
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Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.744/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Projeto Vem-Ser Saúde Nota 10, com
sede no Município de Contagem.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/11/2007 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 1.744/2007 visa declarar de utilidade pública o

Projeto Vem-Ser Saúde Nota 10, com sede no Município de
Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 9º e o art. 24 de
seu estatuto determinam que a entidade não remunera as atividades
de seus Diretores, Conselheiros e associados e que o art. 28
preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade qualificada como Oscip nos termos da Lei
Federal nº 9.790, de 1999, preferencialmente com o mesmo objetivo
social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, formulada na parte conclusiva deste
parecer, para retificar o nome da entidade, adequando-o à forma
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consubstanciada no seu estatuto.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.744/2007 com a Emenda nº 1,
redigida a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto VemSer -

Saúde Nota 10, com sede no Município de Contagem.”.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.746/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Obra Unida Abrigo
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Miradouro.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 2/11/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.746/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Obra Unida Abrigo São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Miradouro.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento 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, quais sejam 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 os incisos II e III do art. 35 do seu estatuto
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determinam que a entidade não remunerará seus Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes e
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, preferencialmente vinculada à
Sociedade de São Vicente de Paulo e com sede no Município de
Miradouro, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Objetivando corrigir o nome da entidade, de acordo com o art. 1º de
seu estatuto, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.746/2007, 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 Miradouro.”.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 755/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, a proposição em
epígrafe visa alterar o “caput” do art. 3º da Lei nº 14.870, de
16/12/2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa de direito
privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público –
Oscip.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, consoante dispõe o art. 102 do Regimento Interno.

Esclareça-se que, em virtude de requerimento do autor, deferido
pelo Presidente desta Casa e publicado no “Diário do Legislativo” de
8/11/2007, foi anexado a essa proposição o Projeto de Lei nº
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1.582/2007, do Governador do Estado, por tratar de matéria conexa.
Sendo assim, cabe a esta Comissão manifestar-se também sobre a

proposição apensada, conforme dispõe a Decisão Normativa da
Presidência nº 12, de 2003.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 755/2007 propõe a modificação do “caput” do art.

3º da Lei nº 14.870, de 2003, que dispõe sobre a qualificação de
pessoa de direito privado como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip. O dispositivo legal em questão estabelece
que essa qualificação somente poderá ser atribuída às entidades
privadas que tenham sido constituídas há, pelo menos, dois anos e
que estejam em atividade, observados, ainda, os demais requisitos da
citada lei, entre os quais se destaca a ausência de fins econômicos.

Com a redação proposta, qualquer instituição de direito privado
constituída na forma da legislação civil e que esteja em funcionamento
poderá pleitear a qualificação de Oscip perante a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - Seplag - e, a partir daí, habilitar-se a
celebrar termo de parceria com o Estado para a execução das
atividades de interesse público relacionadas no art. 4º da Lei nº
14.870.

A qualificação de que se cogita é realizada mediante ato vinculado
do poder público, cabendo à entidade interessada demonstrar que
atende às condições previstas na legislação em vigor. Uma vez
comprovado o cumprimento das exigências legais, a Seplag deverá
expedir o título de Oscip, já que a lei não assegura ao órgão estatal a
prerrogativa de decidir sobre a conveniência e a oportunidade da
matéria. Conseqüentemente, a observância de todos os pressupostos
previstos pelo legislador implica direito público subjetivo, por parte da
entidade privada, ao deferimento do pedido de qualificação.

Ao ensejo, cabe assinalar que as Oscips são entidades estranhas à
estrutura administrativa do Estado, ou seja, não se trata de órgãos
nem de entidades da administração direta ou indireta, razão pela qual
pode-se constatar que não é o poder público que cria esses entes. A
rigor, são criados por particulares para a execução de atividades de
benemerência social, nas suas mais variadas formas, embora não
persigam objetivos econômicos. Se não é o Estado que as institui, não
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podem integrar seu aparelho burocrático. Na verdade, o poder público
apenas qualifica determinada entidade privada preexistente como
Oscip, desde que atenda aos requisitos legais, fato que a habilita a
celebrar o termo de parceria com o Estado, no qual serão
estabelecidas metas de desempenho e a liberação de recursos
financeiros para o atingimento dos resultados previstos. As principais
características dessas figuras jurídicas são a personalidade privada e
a ausência de fins lucrativos, atributos que as enquadram no
denominado Terceiro Setor, que abrange o conjunto das organizações
não governamentais, ou, ainda, segundo os mentores da reforma
administrativa federal, entidades públicas não estatais. Nesse gênero
podem ser inseridas todas as entidades privadas desprovidas de fins
econômicos e que prestam serviços de interesse da coletividade, tais
como as Oscips, as Organizações Sociais e as entidades declaradas
de utilidade pública.

A expressão “entidade pública” diz respeito à natureza da atividade
que executa, e não, à personalidade de direito público, ao passo que o
termo “não estatal” significa que não se cogita de entidade da
administração pública estadual, pois não se trata de autarquia,
fundação pública nem empresa estatal. Na verdade, o Terceiro Setor,
que coexiste com o Primeiro Setor (Estado) e o Segundo Setor
(empresas que exploram atividade econômica), é a manifestação da
atividade de fomento estatal à iniciativa privada de interesse público.
O fomento consiste no estímulo do poder público e revela-se de várias
formas, entre as quais se destacam as subvenções sociais, os
financiamentos, as qualificações e os incentivos fiscais.

A grande vantagem da exclusão do interstício de dois anos de
constituição para se obter o título de Oscip refere-se ao universo de
instituições particulares que poderão habilitar-se à obtenção dessa
qualificação. Atualmente, inúmeras instituições que prestam
relevantes serviços nas áreas de assistência social, proteção ao meio
ambiente, saúde, educação e cultura, entre outras áreas de interesse
público, não podem receber o título sob comento por não contarem
ainda com o tempo mínimo de constituição previsto na lei em vigor. Se
não fazem jus ao título de Oscip em virtude do tempo de constituição
e funcionamento, não podem firmar termo de parceria com o Estado,
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pois esse tipo de ajuste pressupõe a qualificação anterior.
Conseqüentemente, ficam privadas de receber recursos financeiros do
Estado, bens públicos em regime de permissão de uso e até mesmo
servidores cedidos com ônus para a origem, uma vez que tais
benesses dependem da celebração do mencionado termo de parceria.

Ao propor a exclusão dessa exigência temporal para a qualificação
de Oscip, o autor do projeto aproxima a legislação mineira da Lei
Federal nº 9.790, de 1999, que disciplina a matéria no âmbito da
União. Essa lei não estabelece tempo mínimo de constituição para
que as entidades de direito privado, sem fins lucrativos, possam
receber o título de Oscip. Dessa forma, todas as entidades
particulares que atuem nas áreas especificadas na lei e atendam aos
requisitos nela previstos podem obter o título de que se cogita, em
plena igualdade de condições, inexistindo tratamento diferenciado
quanto ao tempo de constituição. Nesse particular, não há como negar
que a alteração proposta é vantajosa e conveniente para o universo
das organizações não governamentais, que terão possibilidades iguais
de receberem o título de Oscip, independentemente do tempo de
existência jurídica e de funcionamento.

Sob a ótica do poder público, a proposição também se nos afigura
conveniente e oportuna, pois, à medida que se amplia o número de
Oscips, amplia-se também o universo de entidades potencialmente
interessadas na celebração do termo de parceria, o que pode resultar,
em última análise, em melhores serviços prestados à coletividade.

Do Projeto de Lei nº 1.582/2007
O Projeto de Lei nº 1.582/2007, do Governador do Estado, tem o

propósito de alterar substancialmente a Lei nº 14.870, de 2003, que
disciplina o instituto das Oscips em Minas Gerais. Além de suprimir a
exigência de dois anos de funcionamento para que a entidade possa
receber tal rótulo, o projeto contém várias inovações.

No que tange ao objetivo social da Oscip, a proposição substitui a
atividade de educação gratuita pelo ensino fundamental ou médio
gratuitos, a par de introduzir o ensino profissionalizante ou superior.

Em relação às normas estatutárias da entidade interessada em obter
esse título, o projeto determina que deverão conter disposição
atinente à realização de auditoria, por meio de órgãos externos
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independentes, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo
de parceria, obrigatória nos limites, nos valores e nas condições a
serem estabelecidos em regulamento. A novidade do preceito diz
respeito à exigência de que essa auditoria seja realizada apenas por
auditores externos independentes, o que torna mais rigoroso o
controle dos recursos financeiros utilizados pela Oscip.

Quanto aos documentos que devem estar anexados ao pedido de
qualificação como Oscip, dirigido à Seplag, a proposição acrescenta
outros, entre os quais a declaração de que a entidade não possui
agente público ativo de qualquer dos entes da Federação no exercício
de cargo de direção, salvo se cedido nos termos da lei, e a
comprovação da experiência mínima de dois anos da entidade ou de
seus dirigentes na execução das atividades indicadas no estatuto
social. O descumprimento da exigência de experiência mínima pela
Oscip acarretará a perda do título, disposição que torna mais rigorosa
a manutenção da qualificação dada pelo poder público. Ademais, a
entidade que perder essa qualificação ficará impedida de requerer
novo título no período de cinco anos contados da data da publicação
do ato de desqualificação.

No tocante aos requisitos para a celebração de termo de parceria
com o Estado, o projeto exige, além do que já consta na lei em vigor,
comprovação, pela Oscip, de sua regularidade fiscal perante o INSS,
o FGTS e a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, consulta à
Auditoria-Geral do Estado e apresentação da minuta do ajuste à
Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças -
CCGPGF -, a par de outros requisitos que tornam mais difícil a
celebração desse acordo, medidas que dificultam a liberação de
recursos financeiros para essas entidades. Isso porque a liberação de
recursos orçamentários para as Oscips só ocorre após a celebração
do termo de parceria.

Assunto importante tratado no projeto refere-se aos resultados
atingidos com a execução desse ajuste, os quais serão apreciados, no
mínimo, a cada seis meses, por comissão de avaliação integrada por
vários membros, entre os quais um indicado pela Seplag, um
supervisor indicado pelo órgão estatal parceiro e um especialista da
área que constituir objeto do termo de parceria, indicado pelo órgão
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estatal parceiro e não integrante da administração estadual.
Em relação à eventual aquisição de bem imóvel pela Oscip,

mediante recursos provenientes do termo de parceria, ou seja, com a
utilização de recursos públicos, a peculiaridade do projeto reside na
exigência de que ele seja afetado ao objetivo social da entidade, a par
de ser transferido para o Estado quando do término da vigência do
ajuste. Esse comando é conveniente e oportuno, pois tem o escopo
de proibir a utilização do imóvel para finalidade estranha às
atribuições sociais da Oscip, além de vedar sua alienação para outras
entidades.

Quanto à exigência de que a aquisição de bens móveis ou imóveis
com recursos originários do citado ajuste seja precedida de
autorização do órgão estatal parceiro, ela não se justifica quanto aos
bens móveis. Isso porque a aquisição de bens dessa natureza é uma
atividade habitual de todas as entidades, sejam públicas, sejam
privadas, não havendo razão para condicionar a compra de bens
móveis a autorização prévia do poder público. A prevalecer esse
ponto de vista, que reduz consideravelmente a autonomia da Oscip no
exercício de suas atividades, estar-se-ia consagrando, no plano
legislativo mineiro, a burocracia e o excesso de formalismo, práticas
incompatíveis com a tão propalada eficiência na gestão administrativa.
Neste ponto, cabe lembrar que a eficiência é o objetivo primordial da
chamada “administração gerencial”, baseada no consenso e no
alcance de resultados, como alternativa ao modelo tradicional da
administração pública, alicerçado na imperatividade e na burocracia.
Se a Oscip surgiu no contexto de reforma administrativa voltada para
resultados, a prévia autorização estatal para a aquisição de bens
móveis pela Oscip pode comprometer a eficiência de suas ações, o
que nos leva a eliminar do texto do projeto tal exigência, a bem do
interesse público.

Finalmente, no escopo de assegurar mais transparência aos atos do
poder público, a proposição exige que a Seplag torne disponíveis para
o cidadão todas as informações relativas às Oscips, possibilitando
especialmente o acesso por meio eletrônico, medida que se coaduna
com o princípio constitucional da publicidade.

Dessa forma, a proposição em comento tem dois objetivos básicos:
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o primeiro refere-se à ampliação do universo de entidades privadas
sem fins econômicos a receber a qualificação de Oscip; o segundo
consiste em estabelecer requisitos mais rigorosos para a celebração
do termo de parceria e, posteriormente, dificultar a liberação de
recursos públicos para essas entidades e intensificar o controle de sua
aplicação. Se não houver fiscalização rigorosa do Estado sobre a
atuação das Oscips, especialmente no tocante ao alcance de
resultados e à correta aplicação dos recursos orçamentários, a
principal prejudicada será a coletividade, pois tais entes
desempenham serviços de interesse público. Além disso, o sucesso
dessa categoria de organizações não governamentais depende, em
grande parte, do controle efetivo do poder público, sob pena de se
banalizar o instituto da Oscip e transformá-lo em atrativo instrumento
de repasse de recursos públicos.

Comparando as proposições, verifica-se que o Projeto de Lei nº
1.582/2007 é mais amplo que o Projeto de Lei nº 755/2007, uma vez
que introduz profundas alterações na lei reguladora das Oscips,
embora haja conexão de objeto, o que justifica a anexação das
matérias, à luz das normas regimentais.

Entretanto, somos conduzidos a apresentar, na conclusão desta
peça opinativa, o Substitutivo nº 1, que tem o propósito de absorver o
texto de ambos os projetos.

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

755/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei nº 14.870, de

16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa
jurídica de direito privado como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip -, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - (...)
§ 1º - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado
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ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei.
§ 2º - Para os fins do disposto na Lei nº 14.870, de 2003, considera-

se equivalente a:
I - poder público estadual a expressão "poder público";
II - órgão estatal parceiro a expressão "órgão público", assim como a

expressão "órgão estadual";
III - Oscip a expressão "organização parceira", assim como a

expressão "entidade parceira";
IV - Poder Executivo Estadual a expressão "Poder Executivo".
(...)
Art. 3º - Pode qualificar-se como Oscip a pessoa jurídica de direito

privado sem fins lucrativos, nos termos da lei civil, e em atividade,
cujos objetivos sociais e normas estatutárias atendam ao disposto
nesta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins
lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre
os seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, participações ou parcelas de seu patrimônio auferidos
mediante o exercício de suas atividades e que os aplica integralmente
na consecução de seu objetivo social.

Art. 4º - (...)
III - ensino fundamental ou médio gratuitos;
(...)
XIV - ensino profissionalizante ou superior.
Art. 5º - (...)
II - duração igual ou inferior a três anos para o mandato dos

membros dos órgãos deliberativos;
(...)
VIII - (...)
c) realização de auditoria, por auditores externos independentes, da

aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria,
obrigatória nos limites, valores e condições definidos em regulamento;

(...)
X - atribuições da diretoria executiva ou do diretor executivo;
(...)
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§ 3º - As transferências de que tratam os incisos V e VI do “caput”
ficam condicionadas à autorização do Estado, nos termos do
regulamento.

(...)
Art. 6º - (...)
VIII - a escola privada dedicada ao ensino fundamental e médio não

gratuitos e sua mantenedora;
(...)
Art. 7º - (...)
I - estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição dos membros dos órgãos deliberativos;
III - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -;
IV - documentos que comprovem a experiência, mínima de dois

anos, da entidade ou de seus dirigentes na execução das atividades
indicadas em seu estatuto social, conforme previsto em regulamento;

V - declaração de que a entidade não possui agente público ativo de
qualquer dos entes federados exercendo nela, a qualquer título, cargo
de direção, exceto se cedido, nos termos do § 6º do art. 20;

VI - declaração de que a entidade não possui como dirigente ou
conselheiro parente consangüíneo ou afim até o terceiro grau do
Governador ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de
Estado, de Senador ou de Deputado Federal ou Estadual.

Parágrafo único - A Oscip que deixar de cumprir o requisito de
experiência mínima de dois anos de seus dirigentes perderá,
automaticamente, o título concedido.

Art. 8º - (...)
§ 4° - O deferimento da qualificação importa na dec laração da

utilidade pública estadual da entidade requerente, para todos os fins
de direito, e a credencia a celebrar termos de parceria com o poder
público estadual no âmbito das atividades indicadas em seu estatuto
social.

(...)
Art. 10 - Perderá a qualificação como Oscip a entidade que:
I - dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem

destinados;
II - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista;
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III - descumprir o disposto nesta lei.
Parágrafo único - A entidade que perder a qualificação como Oscip

ficará impedida de requerer novamente o título no período de cinco
anos a contar da data da publicação do ato de desqualificação.

(...)
Art. 12 - (...)
I - consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas de

atuação da entidade;
II - comprovação, pela Oscip, de sua regularidade fiscal junto ao

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS - e à Fazenda Federal, Estadual e
Municipal;

III - consulta à Auditoria-Geral do Estado, conforme disposto em
decreto;

IV - apresentação da minuta do termo de parceria à Câmara de
Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças - CCGPGF -;

V - apresentação, pela Oscip, de relatório circunstanciado
comprovando sua experiência ou a de seus dirigentes, por dois anos,
na execução de atividades na área do objeto do termo de parceria,
conforme o disposto em regulamento;

VI - declaração de isenção de Imposto de Renda, balanço
patrimonial e demonstrativo dos resultados financeiros do último
exercício, ressalvada a hipótese da entidade que, em razão do tempo
de sua constituição, ainda não estiver obrigada a apresentá-los, nos
termos definidos pela legislação vigente;

VII - apresentação da previsão das receitas e despesas em nível
analítico, estipulando, item por item, as categorias contábeis usadas
pela entidade e o detalhamento das remunerações e dos benefícios
de pessoal a serem pagos a seus dirigentes e empregados com
recursos oriundos do termo de parceria ou a ele vinculados;

VIII - parecer técnico do órgão estatal parceiro contendo justificativa
da escolha da Oscip caso não ocorra processo seletivo de concurso
de projetos;

IX - aprovação do regulamento de compras e aquisições disposto no
art. 17 desta lei, conforme o disposto em decreto;

X - publicação do extrato da minuta do termo de parceria no órgão
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oficial de imprensa dos Poderes do Estado.
Art. 13 - (...)
I - o objeto do termo de parceria, com a especificação de seu

programa de trabalho;
(...)
V - a previsão de receitas e despesas, em nível sintético, a serem

realizadas em seu cumprimento;
VI - as obrigações da Oscip, entre as quais a de apresentar ao poder

público estadual, ao término de cada exercício, relatório sobre a
execução do objeto do termo de parceria, contendo comparativo
específico das metas propostas com os resultados alcançados e a
prestação de contas contábil, independentemente das previsões
mencionadas no inciso V;

VII - a publicação, no órgão oficial de imprensa dos Poderes do
Estado, a cargo do órgão estatal parceiro signatário, do extrato do
termo de parceria e do extrato de execução física e financeira,
conforme modelo simplificado estabelecido em decreto, sob pena de
não-liberação dos recursos previstos no termo de parceria;

VIII - a rescisão, cominada expressamente para os casos de
infração aos dispositivos desta lei e para os demais casos que
especificar, conforme regulamento.

§ 1° - Os créditos orçamentários assegurados às Osc ips serão
liberados de acordo com o cronograma de desembolso e as demais
disposições previstas no termo de parceria, observado o disposto em
decreto.

(...)
Art. 14 - (...)
§ 1° - Os resultados atingidos com a execução do te rmo de parceria

serão analisados semestralmente, no mínimo, por comissão de
avaliação integrada por:

I - um membro indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão - Seplag -;

II - um supervisor indicado pelo órgão estatal parceiro;
III - um membro indicado pela Oscip;
IV - um membro indicado pelo Conselho de Políticas Públicas da

área correspondente de atuação, quando houver;
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V - um membro indicado por cada interveniente, quando houver;
VI - um especialista da área que constituir objeto do termo de

parceria, indicado pelo órgão estatal parceiro e não integrante da
administração estadual.

§ 2° - A comissão encaminhará relatório conclusivo,  no mínimo
semestral, sobre a avaliação realizada à autoridade competente do
órgão estatal parceiro e ao conselho de política pública da área
correspondente de atuação.

(...)
§ 4° - O órgão estatal parceiro a que se refere o “ caput”, na forma do

termo de parceria, designará supervisor para participar, com poder de
veto, de decisões da Oscip relativas ao termo de parceria, conforme
regulamento.

(...)
Art. 18 - (...)
§ 1° - Os bens de que trata este artigo serão desti nados às Oscips

mediante cláusula expressa constante no termo de parceria, incluindo-
se neste anexo que os identifique e relacione, ou, durante a vigência
do termo, mediante permissão de uso.

§ 2° - Caso a Oscip adquira bem imóvel com recursos  provenientes
da celebração do termo de parceria, este deverá ser afetado a seu
objeto e gravado com cláusula de inalienabilidade, devendo ser
transferido ao Estado ao término de sua vigência.

§ 3º - Na hipótese de a Oscip adquirir bens móveis depreciáveis com
recursos provenientes da celebração do termo de parceria, estes
deverão ser transferidos ao Estado, ao término da vigência do
instrumento, se sua depreciação acumulada for menor que 60%
(sessenta por cento) de seu valor original, conforme estabelecido em
decreto.

§ 4º - A aquisição de bens imóveis com recursos provenientes da
celebração do termo de parceria será precedida de autorização do
órgão estatal parceiro.

(...)
Art. 25 - A Secretaria  de  Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag - permitirá o acesso a todas as informações pertinentes às
Oscips e tornará disponível para os interessados a consulta por meio
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eletrônico.
(...)
Art. 28 - Correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos

órgãos interessados, consoante se dispuser em decreto, as despesas
de deslocamento, de alimentação e de pousada dos colaboradores
eventuais da administração pública estadual.".

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo -

Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.416/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.416/2007
cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico - Cesb - e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/7/2007, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade e as
Emendas nºs 1 e 2.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento propõe a criação do Conselho Estadual

de Saneamento Básico - Cesb -, órgão colegiado estratégico, de
natureza consultiva, vinculado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, que terá por
finalidade subsidiar a definição de estratégias, a formulação de
políticas de saneamento básico e o acompanhamento da respectiva
execução, nos termos do art. 2º da proposição. O art. 3º do projeto em
tela estabelece os princípios a serem observados, o art. 4º determina
as competências do referido Conselho, e o art. 7º dispõe sobre a sua
composição.

A proposição está de acordo com o § 1º do art. 192 da Constituição
mineira, que estabelece que a política e os planos plurianuais
estaduais de saneamento básico serão submetidos a um Conselho
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Estadual de Saneamento Básico.
A matéria é de grande relevância para a saúde pública visto que,

nos termos do art. 4º do Código de Saúde do Estado de Minas Gerais,
estabelecido pela Lei nº 13.317, de 1999, considera-se o saneamento
como fator condicionante e determinante da saúde da população e,
nos termos do art. 8º da mesma lei, entende-se que a atenção à
saúde compreende o campo da intervenção ambiental, no seu sentido
mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos
ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros
e a operação de sistemas de saneamento ambiental. Além disso, o
art. 15 do Código estabelece como atribuição do Estado e dos
Municípios, em sua esfera administrativa, a participação na
formulação da política e na execução das ações de vigilância
ambiental e de saneamento básico. Com o objetivo de criar condições
para essa participação, o projeto de lei em análise propõe que haja
um representante da Secretaria de Estado de Saúde entre os
membros componentes do Conselho.

A proposição está também em consonância com a Lei nº 11.720, de
1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e
dá outras providências. O inciso III do art. 3º da lei supracitada
determina que a execução dessa Política observará o princípio da
participação efetiva da sociedade, por meio de suas entidades
representativas, na formulação das políticas, na definição das
estratégias, na fiscalização e no controle das ações de saneamento
básico. Os arts. 10 e 11 da mesma lei instituem o Plano Estadual de
Saneamento Básico, destinado a articular, integrar e coordenar
recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para a
execução da Política Estadual de Saneamento Básico e determinam
que sua elaboração será quadrienal. Já o art. 14 estabelece que lei
específica disporá sobre o Conselho Estadual de Saneamento Básico,
órgão colegiado de nível estratégico superior do Sistema Estadual de
Saneamento Básico.

Em Minas Gerais, conforme informações dos Indicadores e Dados
Básicos do Brasil - IDB - 2006, disponíveis no Datasus, no ano de
2005 a cobertura da população era de 86,07% para redes de
abastecimento de água e de 73,39% para serviços de esgotamento
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sanitário. Apesar disso, ainda segundo o Datasus, houve no mesmo
ano 6.895 internações de menores de cinco anos por diarréia e
gastroenterite de origem infecciosa presumível, com 18 óbitos
registrados. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
2007-2023, recentemente aprovado nesta Casa, detectou que a falta
de acesso à rede coletora de esgoto vem aumentando a incidência de
doenças infecto-contagiosas, principalmente nas áreas de Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - baixo, como o Norte de Minas e o
Jequitinhonha-Mucuri, onde o problema do saneamento é mais grave.
Diante disso, um dos objetivos estratégicos da Área de Resultados
Vida Saudável é a ampliação do acesso ao saneamento básico e um
dos resultados finalísticos propostos é a ampliação do percentual de
domicílios com acesso à rede coletora de esgoto dos atuais 74% para
100% em 2023.

Para justificar a criação da Área de Resultados denominada
Qualidade Ambiental, o PMDI informa, ainda, que o tratamento do
esgoto se restringe a menos de 10% da população do Estado e que
menos de 30% da população tem tratamento adequado do lixo à sua
disposição. Diante disso, propõe como objetivos estratégicos a
redução da contaminação das águas de Minas Gerais e a ampliação
do tratamento de resíduos sólidos.

Entendemos que o projeto em comento muito contribuirá para a
proteção da saúde da população e a salubridade ambiental, por meio
da participação intersetorial do governo, das instituições que atuam no
setor e da sociedade civil organizada na formulação da Política
Estadual de Saneamento Básico.

Consideramos pertinente a apresentação da Emenda nº 2, pela
Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere à Emenda nº 1,
entretanto, entendemos que houve um equívoco: a Frente Estadual de
Saneamento Ambiental - Fesa - foi considerada uma Frente
Parlamentar. A Emenda nº 1 apresentada suprimiu o inciso XII do art.
7º, que propunha a representação no Conselho da Frente. Na
verdade, a Fesa é uma entidade associativa que tem como objetivo
acompanhar as ações e a política estadual de saneamento, meio
ambiente e recursos hídricos em Minas Gerais. É pessoa jurídica e
tem composição mista de representantes da sociedade civil
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organizada e do poder público. Segundo informações colhidas na
audiência pública realizada na Comissão de Saúde desta Casa para
discutir o projeto em comento, a Fesa agrega representantes do
Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia - Crea -, do Sindicato
dos Engenheiros de Minas Gerais - Senge -, do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e
em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais – Sindágua – e
dos movimentos populares, num total de 52 entidades participantes.
Para que a Fesa mantenha sua representação no Cesb, opinamos
pela rejeição da Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Em decorrência das sugestões colhidas na audiência pública
referida, que contou com a participação de diversas entidades
representativas do setor, apresentamos a Emenda nº 3, que aprimora
a redação do inciso XVI do art. 7º, e a Emenda nº 4, que modifica o
art. 7º, para acrescentar novas representações na composição do
Cesb.

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

1.416/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 2, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emenda nºs 3 e 4, a
seguir apresentadas, e pela rejeição da Emenda nº 1.

Emenda nº 3
Acrescente-se, no inciso XVI do art. 7º, após a palavra “técnica”, a

expressão “e científica”.
Emenda nº 4

Acrescentem-se ao art. 7º os seguintes incisos:
“Art. 7º -
(...)
XVII - um representante da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg-;
XVIII - um representante do Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG -;
XIX - um representante de entidade com atuação na área de reforma

urbana, indicado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana;
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XX - um representante de entidade de defesa dos direitos do
consumidor.”.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Carlos

Pimenta - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.465/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº
1.465/2007 “institui o registro de máquinas e implementos agrícolas,
como tratores, colheitadeiras, máquinas de beneficiamento agrícola e
outros similares, torna obrigatória a instalação de “chip” de
identificação e localização deles e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/8/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer preliminar quanto a
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante dispõe o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva instituir o registro de máquinas e

implementos agrícolas, como tratores, colheitadeiras, máquinas de
beneficiamento agrícola e outros similares. A proposição determina
ainda a obrigatoriedade de instalação, nos referidos bens, de “chip”
que os identifique e possibilite sua localização.

Nos termos da proposição, o registro terá por base a numeração
gravada pelas fábricas ou montadoras, a qual, juntamente com a
instalação do “chip”, deverá ocorrer antes de as máquinas e os
implementos serem comercializados.

Trata-se de iniciativa legislativa cujo propósito é precisamente coibir
a prática de furtos e roubos desses bens. Não obstante louvável a
inspiração que move o nobre autor da proposição, esta esbarra em
óbice jurídico-constitucional de natureza incontornável. Com efeito, a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro - CTB -, contém norma com o seguinte teor:

“Art. 115 - (...)
§ 4º - Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar

maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e



1547

de construção ou de pavimentação são sujeitos, desde que lhes seja
facultado transitar nas vias, ao registro e licenciamento da repartição
competente, devendo receber numeração especial”.

Cumpre dizer que a referida lei tem como campo de incidência todo
o território nacional, visto tratar-se de diploma legal editado pela
União, com vistas a dar cumprimento à norma constitucional que
confere àquele ente político a prerrogativa privativa de dispor
legislativamente sobre trânsito e transporte (art. 22, XI).

A propósito, releva enfatizar que o art. 5º da Lei nº 9.503 dispõe
sobre o Sistema Nacional de Trânsito, que consiste no “conjunto de
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de
planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de
condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário,
policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e
aplicação de penalidades”. Esse sistema nacional deve operar de
modo integrado; daí, a imposição legal de que haja a padronização de
normas, procedimentos e critérios técnicos para o seu funcionamento,
de modo a facilitar o processo decisório e a integração do sistema.

À vista dessas considerações, fica claro que o projeto em exame
adentra seara legislativa privativa da União, a qual, conforme visto, já
contém normas relativas ao registro e licenciamento de veículos
destinados à execução de trabalho agrícola, razão pela qual a
proposição não tem como prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.465/2007.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.522/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria da Deputada Gláucia
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Brandão e visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Ribeirão das Neves o imóvel que especifica.

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

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

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.522/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Ribeirão das Neves de uma área de 56.240,43m²,
situada no local denominado Fazenda Mato Grosso, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel
abrigará uma extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica
de Minas Gerais - Cefet-MG -, com significativos benefícios à
população jovem, em consonância com o interesse daquela
comunidade. Ainda no intuito de defender o interesse coletivo, o art. 2º
da proposição determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado
se não lhe tiver sido dada a destinação prevista no prazo de três anos,
contados da lavratura da escritura pública de doação.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a alienação de
bem público decorre de 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,
que estabelece a necessidade da referida autorização para a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro.

Ademais, o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como finalidade corrigir dados cadastrais
do imóvel e incluir o memorial descritivo da parte a ser doada, para
sua clara identificação, por se tratar de desmembramento de área
maior.

Assim sendo, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
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versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica repercussão
na Lei Orçamentária.

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

1.522/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.583/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei nº 14.940, de 29/12/2003, que institui o Cadastro Técnico
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
do Estado de Minas Gerais - TFAMG - e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada quanto ao
mérito, nos termos do art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em apreço tem por objetivo promover alterações na

Lei nº 14.940, de 2003. A primeira delas pretende igualar as faixas de
classificação das empresas - em microempresas e pequenas, médias
e grandes - no Estado à classificação no âmbito federal. Atualmente,
considera-se, de acordo com a receita bruta anual:

I - microempresa: no Estado, aquela com receita inferior a
R$180.000,00, diante de R$ 240.000,00 na União;

II - empresa de pequeno porte: no Estado, aquela com receita entre
R$180.000,00 e R$1.440.000,00, diante de receita entre
R$240.000,00 e R$2.400.000,00 na União;

III - empresa de médio porte: no Estado, aquela com receita entre
R$1.440.000,00 e R$12.000.000,00, diante de receita entre
R$2.400.000,00 e R$12.000,000,00 na União; e
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IV - empresa de grande porte: aquela com receita superior a
R$12.000.000,00, tanto no Estado quanto na União.

A Lei Federal nº 10.165, de 2000, instituiu, na esfera federal, a Taxa
de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA -, cujo fato gerador é o
exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama - para
controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos naturais.

O Estado, por sua vez, instituiu a TFAMG, cujo fato gerador é o
exercício regular do poder de polícia conferido à Feam e ao IEF para o
mesmo fim.

Vale mencionar que o exercício do poder de polícia em matéria
ambiental incumbe às três esferas de governo.

A citada lei federal estabeleceu também que constitui crédito para
compensação com o valor devido à União a título de TCFA, até o
limite de 60% e relativamente ao mesmo ano, o montante
efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado a título de
TFAMG.

O valor, tanto da TCFA como da TFAMG, varia em função do porte
da empresa. Assim, é importante que a classificação das empresas
seja idêntica nas duas esferas de governo, de forma a manter-se a
uniformidade de tratamento e permitir uma justa e harmônica
aplicação do sistema de compensação tributária.

Somente ocorrendo essa identidade é que se pode fixar diretamente
a TFAMG no percentual de 60% do valor da TCFA, de forma mais
simples, com o contribuinte desembolsando o mínimo para o
pagamento da soma das duas taxas e o Estado maximinizando a
arrecadação da TFAMG.

O projeto também concede autorização para o Poder Executivo
promover ajustes nos valores de receita bruta anual para fins de
classificação de empresa no âmbito da lei em tela, sempre que houver
alteração na esfera federal. Trata-se apenas de um mecanismo de
flexibilização para promover, de forma ágil, as adequações
necessárias na legislação do Estado, sem acarretar ônus para o
contribuinte ou desrespeitar o princípio da reserva legal em matéria
tributária. Entendemos que poderíamos, também, deixar esses
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parâmetros vinculados à legislação federal e obteríamos uma forma
automática de alteração deles na lei em tela. Assim, apresentamos o
Substitutivo nº 1, que não contém alteração de conteúdo, na
conclusão desta peça opinativa.

O projeto pretende, ainda, estabelecer, para fins de enquadramento
do porte do contribuinte, que será considerado o somatório das
receitas brutas de todos os seus estabelecimentos, para evitar o
inadimplemento da taxa de controle e fiscalização ambiental em
relação a estabelecimento que não aufira receita, mas exerça
atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais.
Entendemos que essa medida impede uma distorção na tributação e
acarreta repercussão financeira positiva e com justiça aos cofres
públicos.

Finalmente, o projeto estabelece que os valores da TFAMG serão
expressos pela Ufemg somente até a data do vencimento. Nessa
data, serão convertidos em real, após o que passarão a incidir sobre
eles os encargos moratórios legais. A medida visa a evitar a dupla
cobrança desses encargos, considerando a correção anual da Ufemg
e o fato de que, atualmente, essa conversão é feita na data do efetivo
pagamento. Vale frisar que esse sistema já é utilizado para a
cobrança de outros tributos em atraso. Assim, entendemos que se
trata de justiça fiscal e que a medida merece prosperar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.583/2007, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera os arts. 2° e 8° da Lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003,
que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais -
TFAMG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos I, II e III do art. 2° da Lei nº 14.940, de 29 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
o artigo acrescido do parágrafo único que segue:

“Art. 2º - (...)
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I - microempresa a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido
na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, cuja receita bruta
anual seja igual ou inferior ao limite estabelecido no inciso I do art. 3°
da Lei Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 2002, cuja receita bruta
anual se enquadre nos limites estabelecidos no inciso II do art. 3° da
Lei Federal n° 123, de 2006;

III - empresa de médio porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 2002, cuja receita bruta
anual seja superior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art.
3° da Lei Federal n° 123, de 2006, e igual ou infer ior a
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais);

(...)
Parágrafo único - Para efeito de enquadramento nos incisos do

“caput” deste artigo e na tabela constante do Anexo III desta lei, será
considerado o somatório das receitas brutas de todos os
estabelecimentos do contribuinte.”.

Art. 2º - O “caput” do art. 8° da Lei nº 14.940, de  2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - A TFAMG é devida por estabelecimento e tem por base de
cálculo os valores constantes no Anexo III desta lei, expressos em
Ufemg vigente na data do vencimento.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2007.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.682/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Varginha o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
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legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.682/2007 tem por objetivo conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Varginha,
constituído de terreno urbano edificado, com área de 826,73m²,
situado na Avenida dos Imigrantes, nº 3.770, Bairro Vargem, nesse
Município.

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 ao funcionamento de escola municipal,
beneficiando especialmente os estudantes.

Da mesma forma, a alienação 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 ou
modificada sua finalidade.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária. 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
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.682/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 141/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 141/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e
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Educacional José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro
Fino, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 141/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e Educacional

José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Assistencial

e Educacional José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro
Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 405/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 405/2007, de autoria do Deputad o Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública o Abrigo São Vicente de
Paulo de Mar de Espanha, Obra Unida do Conselho Central de Santo
Antônio da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Mar de Espanha, 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° 405/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Mar de Espanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abr igo São Vicente de
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Paulo, com sede no Município de Mar de Espanha.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.387/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.387/2007, de autoria do Deput ado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Cavaleiros
Templários, 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° 1.387/2007
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Cavaleiros Templários,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica

Cavaleiros Templários, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.409/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.409/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação Fundamental
Cidade Feliz, 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
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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° 1.409/2007

Declara de utilidade  pública a Associação Fundamental Cidade
Feliz - Funcif -, com sede no Município de Sabará.

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

Fundamental Cidade Feliz - Funcif -, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.510/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.510/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Genaro, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Casa da Provisão, 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° 1.510/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Casa da

Provisão, 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

Beneficente Casa da Provisão, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -
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Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.545/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.545/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos  Moradores  e Amigos do Bairro Santa Teresa -
Amast -, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, 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° 1.545/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores e Amigos do Bairro Santa Tereza - Amast -, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Comunitária dos  Moradores  e Amigos do Bairro Santa Tereza -
Amast -, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.549/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.549/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro de Fátima, com sede no Município de
Eugenópolis, 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° 1.549/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro de Fátima, com sede no Município de
Eugenópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.554/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.554/2007, de autoria do Deput ado Agostinho
Patrús Filho, que declara de utilidade pública o Abrigo Infantil Menino
Jesus, com sede no Município de Coração de Jesus, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.554/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo Infantil Menino Jesus, com

sede no Município de Coração de Jesus.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abr igo Infantil Menino

Jesus, com sede no Município de Coração de Jesus.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.557/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.557/2007, de autoria do Deput ado Carlos
Mosconi, que declara de utilidade pública a entidade Albergue Noturno
de Andradas Casa do Caminho, com sede no Município de Andradas,
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° 1.557/2007
Declara de utilidade pública a entidade Albergue Noturno de

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

Noturno de Andradas Casa do Caminho, com sede no Município de
Andradas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.559/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.559/2007, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública o Grupo Feliz Idade, com sede
no Município de Capitólio, 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° 1.559/2007
Declara de utilidade pública o Grupo Feliz Idade, com sede no
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Município de Capitólio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Feliz Idade, com

sede no Município de Capitólio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.562/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.562/2007, de autoria do Deput ado Ademir
Lucas, que declara de utilidade pública a entidade denominada Ação
Social da Paróquia do Verbo Divino, com sede no Município de
Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.562/2007
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social da Paróquia do

Verbo Divino, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Social

da Paróquia do Verbo Divino, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.590/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.590/2007, de autoria do Deput ado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária São
José, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único,
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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° 1.590/2007
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária São José, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária

São José, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.594/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.594/2007, de autoria do Deput ado Ademir
Lucas, que declara de utilidade pública a entidade Sociedade de
Utilidade Pública do Bairro Nacional e Adjacências, com sede no
Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.594/2007
Declara de utilidade pública a entidade Sociedade de Utilidade

Pública do Bairro Nacional e Adjacências, com sede no Município de
Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Sociedade de

Utilidade Pública do Bairro Nacional e Adjacências, com sede no



1562

Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.607/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.607/2007, de autoria do Deput ado Luiz Tadeu
Leite, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Unidos Venceremos, com sede no Município de Augusto de Lima, 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° 1.607/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos

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

Comunitária Unidos Venceremos, com sede no Município de Augusto
de Lima.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.618/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.618/2007, de autoria do Deput ado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a entidade Obra Unida à
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Santa
Cruz do Escalvado, 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° 1.618/2007
Declara 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra Unida à

Sociedade de São Vicente de Paulo de Santa Cruz do Escalvado, com
sede no Município de Santa Cruz do Escalvado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.633/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.633/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - de Santa Maria do Suaçuí, 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° 1.633/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Santa Maria do Suaçuí, 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 Santa Maria do Suaçuí, com
sede nesse Município.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.638/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.638/2007, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que declara de utilidade pública a Creche Conceição
Aparecida Miguel, com sede no Município de Serrania, 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° 1.638/2007
Declara de utilidade pública a Creche Conceição Aparecida Miguel,

com sede no Município de Serrania.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Conceição

Aparecida Miguel, com sede no Município de Serrania.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/11/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Paulo Guedes

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Weliton Prado; aprovação -
Correspondência: Mensagens nºs 134 e 135/2007 (encaminhando o
Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.073 e o Projeto de Lei nº
1.854/2007, respectivamente), do Governador do Estado - Registro de
presença - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.855 a 1.861/2007 - Requerimentos
nºs 1.508 a 1.561/2007 - Requerimento do Deputado Agostinho Patrús
Filho - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais, de Educação, de Meio Ambiente, de Saúde, do Trabalho
(2), de Turismo (2), de Transporte, de Cultura, de Política
Agropecuária, de Administração Pública, de Segurança Pública e de
Direitos Humanos - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de
Líderes; Decisão da Presidência - Acordo de Líderes; Decisão da
Presidência - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.024 - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - 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 - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão
- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
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João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy
Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - 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 Paulo Cesar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton

Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, a ata que acabou de ser

lida refere-se à reunião destinada à realização do ciclo de debates “O
Rio São Francisco e o desenvolvimento sustentável do semi-árido”.
Queria parabenizar todos os participantes, em especial a Assembléia
Legislativa, que está fazendo esse importante debate. É fundamental
esclarecer e aprofundar os debates relacionados à questão do
desenvolvimento sustentável. A água é essencial para a sobrevivência
do ser humano, é um bem público que não pode, de maneira
nenhuma, ser tratada como mercadoria. Houve alguns
questionamentos no período da manhã quanto ao altíssimo custo do
preço da água cobrado pela Copasa, um preço realmente exorbitante.
Recentemente foi aprovado nesta Casa um projeto - votamos contra -
autorizando um aumento no valor da água que chega a 30%. Esse
índice está muito acima da inflação. Entramos com uma denúncia no
Ministério Público, que a acatou, entrando com uma representação
questionando os reajustes, porque nenhum reajuste pode ser
concedido antes do prazo de 30 dias após a aprovação. A Copasa foi
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muito afoita e já enviou todas as cobranças para as residências nos
Municípios onde a água é de sua responsabilidade. Esperamos
ganhar na Justiça, porque não há como comparar o valor da água
cobrado pela Copasa com o cobrado pelos Municípios que controlam
o departamento de água e de esgoto. Podemos fazer uma
comparação com outros Estados. É uma questão que realmente nos
preocupa. A Copasa é um órgão do Estado de Minas Gerais e tem de
primar pela coisa pública. Sabemos que o cidadão não consegue viver
sem a água.

Em Belo Horizonte, onde estamos começando a fazer
levantamentos e estudo aprofundado da Capital e dos Municípios do
interior - cito, como exemplo, as cidades de Campina Verde e
Centralina -, a população está com muita dificuldade em honrar seus
compromissos. Se não pagar, eles cortam a água e, da mesma forma,
a energia elétrica, que mais pesa no bolso do consumidor. Com o
valor exorbitante da água, aumentando a cada dia que passa, a
situação da população é muito difícil. Muitos servidores públicos estão
fazendo empréstimo para pagar as contas de água e de luz. O eixo do
ciclo de debates foi a questão do Rio São Francisco, a sua
revitalização e a sua transposição, no sentido de garantir o
desenvolvimento sustentável para o semi-árido. Esse debate foi muito
importante. Foi só depois de iniciado um debate em relação à
transposição que as autoridades começaram a se preocupar com a
revitalização, que penso ser o fundamental. O debate que temos que
fazer no Estado de Minas Gerais é a revitalização, a recuperação do
Rio São Francisco. Se fizermos um levantamento dos recursos
aplicados pelo governo do Estado na revitalização do Rio São
Francisco nos últimos anos, verificaremos que é uma execução quase
insignificante. Há a possibilidade de o Orçamento do ano que vem já
ter um recurso mais significativo para a revitalização, tanto por parte
do governo do Estado, conscientizando os Municípios, quanto por
parte do governo federal, depois da discussão da transposição. Penso
que isso foi fundamental para garantir que o Velho Chico não venha a
morrer. São milhares e milhares de pessoas que dependem das
águas do Rio São Francisco. Gostaria de agradecer. São essas as
nossas considerações. Não temos nenhuma alteração para fazer na
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ata, apenas o questionamento que já estamos fazendo há algum
tempo, Sr. Presidente, sobre o art. 41 do Regimento Interno, que diz
que a ata tem de ser sucinta. Queremos que a ata seja sucinta, mas
que tenha, pelo menos, a ementa. Se se quiser cortar algo, que se
corte o nome do Deputado, mas que se cite o que é o projeto, para
este não ficar apenas um número frio e para as pessoas saberem o
que estamos discutindo e debatendo nesta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Correspondência
- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 134/2007

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por
inconstitucionalidade, à Proposição de Lei nº 18.073, que estabelece
normas para a instalação e a manutenção de sistema de ar
condicionado em ambiente de uso coletivo.

Ouvida a Advocacia-Geral do Estado, assim se manifestou sobre os
dispositivos a seguir, vetados:

§ 3º do art. 3º e art. 4º:
“§ 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.”.

Razões do veto
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A exigência da comprovação, pela empresa que prestará os serviços
de manutenção, da 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, bem como do registro no Crea-MG da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, insere-se no campo do direito do
trabalho e no regulamento para exercício das profissões, que são de
competência privativa da União, nos termos dos incisos I e XVI do art.
22 da Constituição Federal.

Pelo exposto, considerando que o § 3º do art. 3º e o art. 4º da
Proposição de Lei nº 18.073, tratam de temas relativos ao direito do
trabalho e ao regulamento para exercício das profissões, entendemos
que a iniciativa invade o terreno de competência da União, eis que
apenas a União pode legislar sobre o assunto.

São essas as razões que me levam a vetar parcialmente a
Proposição de Lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos
Membros dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 135/2007
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei que altera as Leis nº
11.730, de 30 de dezembro de 1994, nº 15.301, de 10 de agosto de
2004, nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005, revoga dispositivo da Lei nº 8.511, de 28 de
dezembro de 1983 e dá outras providências.

Por relevante e para melhor compreensão do conteúdo do Projeto,
faço anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Estado do
Planejamento e Gestão, responsável pela coordenação de todo o
processo de administração e implantação desses Planos, bem como
pela proposição e execução de políticas públicas de recursos
humanos no âmbito do Poder Executivo.
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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.”

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Encaminho a Vossa Excelência anteprojeto de lei que altera as Leis

n° 11.730, de 30 de dezembro de 1994, n° 15.301, de  10 de agosto de
2004, n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005, n° 15.96 1, de 30 de
dezembro de 2005, revoga dispositivo da Lei n° 8.51 1, de 28 de
dezembro de 1983 e dá outras providências.

Os esclarecimentos sobre as alterações propostas em parte das
Leis que dispõem sobre Planos de Carreiras do Poder Executivo são
os seguintes:

O art. 1°, decorrente de solicitação da Secretaria de Governo, com
respaldo em deliberação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, acrescenta os §§ 1° e 2° ao art. 6°
da Lei nº 11.730, de 30 de dezembro de 1994, determinando a
incorporação aos proventos de gratificação devida a servidor ocupante
de cargo ou detentor de função pública de Oficial de Serviços
Governamentais, com exercício nos Palácios das Mangabeiras ou da
Liberdade e designado para prestar serviços diretamente ao
Governador do Estado.

Os arts. 2° e 7° objetivam a regularização de incon sistências no
Sistema de Administração de Pessoal, tendo por fim o posicionamento
de um servidor do Corpo de Bombeiros na carreira de Assistente
Executivo de Defesa Social, assim como a inclusão de um cargo de
Agente Gráfico na carreira de Auxiliar de Serviços Governamentais na
SEPLAG.

Os arts. 8° e 9° alteram a descrição das carreiras de Gestor
Governamental e Agente Governamental, suprimindo o trecho
“coordenar e executar as atividades de auditoria interna e correição
administrativa”, uma vez que o trecho citado se confunde com
atribuições privativas do cargo de Auditor Interno.

O art. 10 tem por objetivo alterar o Anexo IV da Lei n° 15.961, de 30
de dezembro de 2005, no que tange à tabela de vencimento básico da
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carreira de Gestor Ambiental, com carga horária de 40 horas
semanais, visando à correção de erro no requisito de escolaridade
atribuído ao último nível, substituindo-se pós-graduação “lato sensu”
ou “stricto sensu” por pós-graduação “stricto sensu”.

O art. 11, tendo em vista deliberação e aprovação da Câmara de
Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, institui a
Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual
e Institucional – GEDAMA aos ocupantes de cargos de provimento
efetivo e detentores de função pública das carreiras do Grupo de
Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O art. 12 decorre de demanda da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visando a autorizar a
utilização de recursos de Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas – FHIDRO –
para a criação e implantação de Unidades de Conservação destinadas
à proteção dos recursos hídricos.

Os arts. 13 a 17 decorrem de solicitação da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais – FHEMIG -, promovendo a regularização da
percepção do Adicional de Dedicação Integral aos servidores da
referida entidade, conforme compromisso pactuado em Audiência
Pública realizada na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

O art. 18 refere-se às nomeações de servidores ocorridas no
sábado, determinando que o intervalo entre a nomeação para um
novo cargo e o inciso do exercício na segunda-feira não configurará
ruptura do vínculo com o Serviço Público Estadual. Tal preceito
denota demanda antiga das unidades de Recursos Humanos, visando
à solução de problemas que acarretem prejuízos para o servidor,
como por exemplo, interrupção da contagem de tempo e a perda do
direito às férias referentes ao período anterior à nova nomeação.

O art. 19 acata solicitação da Diretoria Central de Provisão, com o
objetivo de viabilizar o atendimento às exigências de realização
eficiente de concursos públicos, que implicam em elevados custos
operacionais, promovendo, assim, a revogação do art. 10 da Lei n°
8.511, de 28 de dezembro de 1983, que limita a taxa de inscrição em
concursos públicos ao valor correspondente a 2% da remuneração do
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cargo.
Respeitosamente,
Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 1.854/2007

Altera as Leis nº 11.730, de 30 de dezembro de 1994, nº 15.301, de
10 de agosto de 2004, nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, e nº
15.961, de 30 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 6º da Lei nº 11.730, de 30 de dezembro de 1994, fica
acrescido dos §§ 1º e 2º, com a seguinte redação:

“Art. 6º - .............
§ 1º - A gratificação de que trata o “caput” será incorporada aos

proventos de aposentadoria dos servidores que a ela fizerem jus,
desde que percebida pelo período mínimo de três mil, seiscentos e
cinqüenta dias, desprezando qualquer tempo inferior a setecentos e
trinta dias de interrupção.

§ 2º - Sendo o período de percepção de gratificação de que trata o
“caput” inferior a três mil, seiscentos e cinqüenta dias e igual ou
superior a dois mil, cento e noventa dias, por ocasião da concessão
da aposentadoria, o servidor fará jus à incorporação em seus
proventos, por ano de exercício, de 1/10 (um décimo) do valor da
gratificação percebida.”

Art. 2º - A tabela de correlação constante no item II.1 do Anexo II da
Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, fica acrescida da seguinte
linha:

* - A tabela acima mencionada foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 24.11.2007.

Art. 3º - A Tabela IV.1 do Anexo IV da Lei n° 15.30 1, de 2004, passa
a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art. 4º - Fica suprimida a alínea “d” do inciso I do art. 34 da Lei nº
15.470, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 5º - O art. 24 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 24 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de
Administração, Telefonista e de Agente Gráfico lotados na Advocacia-
Geral do Estado - AGE, no ERMG-BR, na Secretaria de Estado de
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Fazenda - SEF, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG e na Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, na data de
publicação desta lei, ficam transformados em cento e setenta e quatro
cargos de Auxiliar de Serviços Governamentais, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que são extintos:

I - quatrocentos e catorze cargos de Agente de Administração;
II - doze cargos de Telefonista; e
III - três cargos de Agente Gráfico”.
Art. 6º - A quantidade de cargos da carreira de Auxiliar de Serviços

Governamentais, constante no item I.1.2 do Anexo I da Lei nº 15.470,
de 2005, passa a ser de cento e setenta e quatro.

Art. 7º - Fica incluída a classe de cargo de Agente Gráfico na coluna
"Classe" na Tabela IV.1 do Anexo IV da Lei n° 15.47 0, de 2005, na
linha de correlação correspondente à carreira de Auxiliar de Serviços
Governamentais da SEPLAG.

Art. 8º - No item II.2.1 do Anexo II, a que se refere o art. 4º da Lei nº
15.470, de 2005, fica suprimido o trecho “executar atividades de
auditoria interna e correição administrativa”.

Art. 9º - No item II.2.2 do Anexo II, a que se refere o art. 4º da Lei nº
15.470, de 2005, ficam suprimidos os termos “planejar, coordenar e
executar as atividades de auditoria interna e correição administrativa”.

Art. 10 - Na linha correspondente ao nível VI da tabela de
vencimento básico referente à carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais da carreira de Gestor Ambiental, constante no item IV. 3.1
do Anexo IV da Lei 15.961, de 30 de dezembro de 2005, os termos
“pós-graduação ‘lato sensu’ ou ‘stricto sensu’” ficam substituídos por
“pós-graduação ‘stricto sensu’”.

Art. 11 - A Lei nº 15.961, de 2005, fica acrescida do art. 123-A, com
a seguinte redação:

“Art. 123-A - Fica instituída, para os ocupantes de cargos de
provimento efetivo e detentores de função pública das carreiras do
Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.461, de 13 de
janeiro de 2005, a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional – GEDAMA, devida nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma em que dispuser o
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regulamento.
§ 1º - A GEDAMA será atribuída mensalmente, a partir de 1º de

outubro de 2007, aos servidores em efetivo exercício, mediante
pontuação aferida com base na escolaridade, tempo de serviço do
servidor e avaliação de desempenho individual e institucional.

§ 2º - A pontuação de que trata o § 1º observará os seguintes limites
máximos por servidor:

I - três mil pontos, para as carreiras de Analista Ambiental, Gestor
Ambiental e Técnico Ambiental; e

II - quatro mil pontos, para a carreira de Auxiliar Ambiental.
§ 3º - O ponto unitário da GEDAMA corresponde a 0,032% (trinta e

dois milésimos por cento) do valor do grau J do nível VI, da respectiva
tabela de vencimento básico referente à carreira e à jornada de
trabalho do servidor pertencente ao Grupo de Atividades de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e constante do Anexo IV, da
Lei 15.961, de 2005.

§ 4º - Serão deduzidos da GEDAMA os valores acrescidos à
remuneração do servidor a partir de 1º de outubro de 2007, em virtude
de reajuste do vencimento básico, alteração do posicionamento ou
concessão de vantagem pecuniária de caráter permanente.

Art. 12 - Fica autorizada a utilização de recursos do Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas - FHIDRO, de que trata a Lei nº 15.190, de 21 de
dezembro de 2005, para o custeio da criação e implantação de
Unidades de Conservação destinadas à proteção dos recursos
hídricos, mediante manifestação prévia do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CERH.

Art. 13 - O atual servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
ou detentor de função pública que, no período de 1º de janeiro de
2002 até a data de publicação desta Lei, tenha percebido por, no
mínimo, 60 (sessenta) meses o Adicional de Dedicação Integral
atribuído na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais –
FHEMIG, em decorrência da ampliação da jornada de trabalho
prevista na Portaria SUPEGE nº 833, de 5 de março de 1993,
autorizada pela Comissão Estadual de Política de Pessoal – CEP,
poderá optar pela ampliação da jornada de trabalho de 20 (vinte) para
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30 (trinta) horas semanais ou de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas
semanais, mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1º - Será considerada também para os efeitos deste artigo a
ampliação da jornada de trabalho de 16 (dezesseis) para 30 (trinta)
horas semanais, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, ou
de 12 (doze) para 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do inciso II do
§ 2º do art. 51 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005.

§ 2º - Após a aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor terá acrescido ao
vencimento básico atual o valor do Adicional de Dedicação Integral
percebido, sendo posicionado no nível e grau correspondentes ao
novo valor de vencimento básico da tabela correspondente à jornada
de trabalho de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, conforme
a ampliação de que tratam o “caput” e o § 1º, na forma de
regulamento.

§ 3º - Na hipótese de inexistência de tabela correspondente à
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo ou
função do servidor que houver manifestado opção por essa jornada, o
posicionamento de que trata o § 2º será na tabela atual, no nível e
grau correspondentes ao novo valor do vencimento básico, na forma
de regulamento.

§ 4º - Caso a soma do vencimento básico percebido na data de
publicação desta Lei mais o valor do Adicional de Dedicação Integral
resulte em importância superior ao vencimento básico final da tabela
em que ocorrer o posicionamento, de que tratam os §§ 2º e 3º, o
servidor perceberá a diferença a título de vantagem pessoal.

§ 5º - A vantagem pessoal decorrente da aplicação do § 4º será
incorporada à remuneração do servidor para efeito de aposentadoria e
servirá de base de cálculo somente para o adicional por tempo de
serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à
Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998.

§ 6º - O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente ao servidor
em efetivo exercício na FHEMIG.

Art. 14 - O disposto no art. 13 desta lei aplica-se ao servidor inativo,
aposentado em cargo de provimento efetivo ou função pública, que
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faz jus à paridade, nos termos da Constituição da República, desde
que a jornada do correspondente cargo ou função pública tenha sido
ampliada.

§ 1º - O servidor de que trata o “caput” será posicionado, por meio
de decreto, no nível e grau correspondentes ao novo valor do
provento, na tabela correspondente à jornada de trabalho de 30
(trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, conforme ampliação de
jornada.

§ 2º - Na hipótese de inexistência de tabela correspondente à
jornada de trabalho de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais
para o cargo ou função em que se deu a aposentadoria, o servidor
que teve a sua jornada ampliada, nos termos do “caput”, será
reposicionado na tabela atual, no nível e grau correspondentes ao
novo valor do provento, na forma de regulamento.

Art. 15 - O posicionamento de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 13 e
os §§ 1º e 2º do art. 14 terá vigência a partir da data da publicação e
será formalizado por meio de resolução conjunta dos dirigentes da
Secretaria de Estado de Saúde - SES e da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG, na qual constará a identificação
nominal dos servidores.

Art. 16 - Fica convalidado o pagamento dos valores efetuados a
título de Adicional de Dedicação Integral, até a data de publicação
desta Lei.

Art. 17 - Fica vedado o pagamento do Adicional de Dedicação
Integral a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 18 - A publicação de ato de exoneração de servidor do Poder
Executivo, ocorrida no sábado, simultaneamente ao de nomeação
para ocupar outro cargo, também pertencente a quadro de pessoal do
Poder Executivo, não interrompe a contagem de tempo no serviço
público estadual, desde que a posse e o início do exercício do novo
cargo se dêem no primeiro dia útil subseqüente.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Fica revogado o art. 10 da Lei nº 8.511, de 28 de dezembro

de 1983.
Anexo

(a que se refere o art. 3º da Lei nº de de 2007)
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“Anexo IV
(a que se refere o § 5° do art. 48 da Lei n° 15.301 , de 10 de agosto de

2004)
  * -  A tabela referente ao item IV.1 - Cargos resultantes de efetivação
pela Emenda à Constituição nº 49, de 2001, e Funções Públicas não
Efetivadas do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa
Social e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 24.11.2007.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a
presença nas galerias dos componentes do Grupo Conviver Direito de
Viver. Desejo a todas as senhoras e senhores uma boa estada na
Assembléia, que é a Casa do povo.

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 1.855/2007

Institui feriado estadual no Dia Nacional da Consciência Negra,
comemorado anualmente no dia 20 de novembro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído feriado estadual no Dia Nacional da

Consciência Negra, comemorado anualmente no dia 20 de novembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O Dia Nacional da Consciência Negra foi instituído,

para ser comemorado em 20 de novembro, pela Lei Federal nº
10.639, de janeiro de 2003. A mesma lei tornou obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

Em mais de 262 cidades do País, leis municipais determinaram
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feriado nessa data, segundo a Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial. Contudo, no Estado de Minas Gerais,
nenhuma lei determinou ainda tal feriado.

A data de 20 de novembro foi escolhida porque marca a morte de
Zumbi dos Palmares, um dos principais símbolos da resistência negra
à escravidão, o qual foi morto em 1695, após ser denunciado por um
companheiro e capturado. Esse dia também ficou registrado como o
do fim do Quilombo dos Palmares, o maior do País, situado no atual
Estado de Alagoas. O local chegou a abrigar mais de 30 mil negros.

O Dia da Consciência Negra é marcado por manifestações,
passeatas e seminários em várias cidades brasileiras. Vários Estados
brasileiros comemoram esse dia ou a Semana da Consciência Negra,
a partir da mesma data, sendo que cidades como Rio de Janeiro, São
Paulo (Lei Municipal nº 13.707, de 2004), Guarulhos (Lei Municipal nº
5.950, de 2003) e Santo André (Lei Municipal nº 8.578, de 2003)
transformaram-no em feriado.

Desta forma, esse dia serve para prestar homenagem a todos
aqueles que lutam, alguns chegando a dar a própria vida, em nome da
liberdade, da democracia e do respeito às diferenças. Dos povos
indígenas a Zumbi dos Palmares; dos negros e negras escravos a
Joaquim Nabuco; de Chica da Silva ao poeta Cruz e Souza e ao
romancista Lima Barreto; de Castro Alves a Jorge Amado; do mestre
Aleijadinho ao geógrafo Milton Santos; de Chiquinha Gonzaga aos
guerrilheiros e guerrilheiras do Araguaia e a todos que lutam e lutaram
na construção de um mundo justo e igualitário.

- 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 1.856/2007
Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 6.817, de 5 de

julho de 1976, a transferi-lo a sua incorporadora, Coopervás –
Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 6.817, de 5

de julho de 1976, autorizado a transferi-lo a sua incorporadora,
Coopervás - Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: O imóvel descrito no art. 1º deste projeto foi doado ao

Estado para a implantação da primeira Central de Inseminação do
Brasil. Em contrapartida, o Estado forneceu equipamentos e obras
civis. Em 1976, o Estado, através da Lei nº 6.817, doou o referido
imóvel, constituído de uma área de 107.162m², à Cooperativa
Sulmineira de Inseminação Artificial Ltda. Em 1982, essa cooperativa
foi incorporada pela Cooperativa Agro – Pecuária de São Gonçalo do
Sapucaí Ltda., hoje Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí
Ltda., onde funciona um laboratório de análises de doenças, um
departamento veterinário e também um serviço de coleta e exame de
sêmen e também onde são realizados cursos e treinamentos em
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Após a incorporação, o imóvel não foi transferido à atual
Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda. Dessa maneira,
essa Cooperativa pleiteia a transferência do referido imóvel,
objetivando melhor aproveitamento da área, onde pretende realizar
investimentos voltados para a sanidade e a melhoria genética do
rebanho.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.857/2007
Dispõe sobre a concessão de incentivo a empresa que contratar

empregados egressos do sistema prisional e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A empresa domiciliada no Estado que contratar no mínimo

dois detentos dos regimes semi-aberto ou aberto ou egressos do
sistema prisional receberá incentivo fiscal conforme estabelece esta
lei.

Art. 2º - O direito ao benefício de que trata esta lei depende de
prévia inscrição da empresa no órgão competente, que manterá
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cadastro atualizado dos inscritos, com informações por eles
prestadas, acompanhadas dos documentos probatórios da relação de
emprego.

Art. 3º - A empresa beneficiária receberá certificados expedidos pelo
poder público, correspondentes ao valor do incentivo, na forma a ser
fixada em decreto do Poder Executivo, que fixará o limite máximo do
incentivo a ser concedido, em cada exercício financeiro, por
beneficiário.

Parágrafo único - Os certificados de que trata o “caput” deste artigo
terão prazo de validade de um ano a contar de sua expedição, e seus
valores serão corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis à correção
do tributo.

Art. 4º - Os certificados a que se refere o art. 3º poderão ser
utilizados no pagamento dos seguintes tributos:

I - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA -, até
o limite de 15% (quinze por cento) do valor devido, a cada incidência;

II - Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação - ITCD,
até o limite de 30% (trinta por cento) do valor devido, a cada
incidência;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, até o
limite de 20% (vinte por cento) do valor devido, a cada incidência.

Parágrafo único - Os percentuais a que se refere o “caput” deste
artigo serão estabelecidos de forma progressiva, segundo o número
de empregados, conforme dispuser a regulamentação desta lei.

Art. 5º - Anualmente, a Assembléia Legislativa fixará o montante
global a ser utilizado como incentivo, respeitados os limites mínimo de
1% (um por cento) e máximo de 6% (seis por cento) da receita
proveniente dos tributos constantes no art. 4º.

Art. 6º - O Estado proporá e defenderá, no Conselho Nacional de
Política Fazendária, a extensão do incentivo de que trata esta lei aos
contribuintes do ICMS.

Art. 7º - O incentivo tributário de que trata esta lei somente será
concedido mediante o cumprimento do art. 14 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2007.
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Dinis Pinheiro
Justificação: Com a comprovação de que a maioria dos indivíduos

que experimentaram a vida no cárcere acabam voltando para o
mundo do crime, essa lei vem dar mais uma chance aos condenados
de reintegração ou até mesmo integração, pois muitos não tiveram a
oportunidade de ingressarem na vida laboral, diminuindo o numero de
crimes, atendendo ao anseio da sociedade por mais segurança e
dando incentivos as empresas que se incorporarem nessa iniciativa de
inclusão social. Sem falar que a inclusão possibilita ao detento ou ao
ex-presidiário um incremento que favorece o mercado, já que farão
parte da chamada população economicamente ativa, levando o
Estado a compensar possíveis perdas decorrentes dos benefícios,
através dos impostos imbutidos nos bens de consumo, uma vez que o
beneficiário passará a ter renda para consumo. De outra feita, a
inclusão propiciará maior probabilidade de não-retorno à senda
criminosa, representando diminuição dos custos do aparato de
segurança.

A realidade que essas pessoas encontram, ao sairem do sistema
penitenciário, invariavelmente é mais complexa. O preconceito e as
dificuldades inerentes à busca de um emprego muitas vezes são
suficientes para os abaterem contribuindo muito para a perda de
perspectiva de futuro. Cientes dessa situação, e entendendo como
justa a inclusão deste segmento social no mercado, apresentamos
esta proposição, que visa a conferir mais cidadania e condições de
trabalho a todos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.858/2007
Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Servidores

da Polícia Civil da 5ª DRSP-MG, com sede no Município de
Governador Valadares.

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

dos Servidores da Polícia Civil da 5ª DRSP-MG, com sede no
Município de Governador Valadares.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A referida Associação possui como finalidade precípua

lutar pela democratização da polícia civil e pelo cumprimento integral,
por parte do Estado, dos deveres constitucionais relativos às garantias
sociais dos servidores públicos.

Promove, também, o intercâmbio social, cultural e esportivo entre os
seus associados e outros grupos ou entidades; firma convênios com
órgãos públicos e entidades privadas visando a ampliar e subsidiar
suas iniciativas. Pratica a assistência social combatendo a fome e a
pobreza; desenvolve política educativa de combate ao uso de drogas;
realiza cursos e seminários para esclarecimento e orientação da
população em geral.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.859/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Rio

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

Pescadores de Rio Casca, com sede no Município de Rio Casca.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2007.
Padre João
Justificação: A Associação dos Pescadores de Rio Casca é uma

entidade beneficente e sem fins lucrativos, fundada em 15/6/2005.
Tem por finalidade defender e proteger o meio ambiente e os recursos
naturais, preservando áreas ecologicamente importantes,
conservando a biodiversidade, estimulando a criação de unidades de
conservação, buscando o estímulo à cidadania através da educação
ambiental e a qualidade de vida da população. Promove ainda a
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assistência social beneficente nas áreas de meio ambiente, saúde,
educação, infância, adolescência e velhice para as pessoas carentes.

O processo que objetiva a utilidade pública da entidade encontra-se
legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na
Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.860/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping Minas Caixa -

CKMC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Kolping

Minas Caixa - CKMC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de novembro 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, e pauta-se nos princípios da
universidade da cobertura e do atendimento, da seletividade e da
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 a
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
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da necessidade de redução das desigualdades sociais, em 25/8/85, foi
fundada a Comunidade Kolping Minas Caixa, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de
promoção social. A entidade apresenta como finalidade estatutária a
promoção integral do homem, mediante o desenvolvimento de ações
nos campos religioso, profissional, social, familiar, recreativo e
cultural, visando à sua melhor participação na família, no trabalho e na
sociedade.

Como visto, presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que
desenvolve ações que visam a atender as crescentes demandas de
pessoas em situação de vulnerabilidade social ou econômica, tendo
como propósito contribuir para seu desenvolvimento humano e
promover sua inclusão social.

O trabalho social desenvolvido pela Comunidade Kolping consiste
na realização de cursos gratuitos de auxiliar administrativo,
informática, música (teclado e violão), eletricidade, artesanato e
culinária. Promove ainda, oficinas de língua portuguesa, matemática,
consertos de roupas, catequese e xadrez. Além disso, presta à
comunidade serviços de atendimento psicológico, fonoaudiológico,
fisioterapêutico e massagem chinesa, e no que concerne às atividades
culturais, promove almoços comunitários, serestas, bailes para a
terceira idade, yoga e dança.

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.

Assim, por estarem 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.861/2007
Declara de utilidade pública o Grupo Integração, com sede no
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Município de Além Paraíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Integração, com

sede no Município de Além Paraíba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2007.
Bráulio Braz
Justificação: O Grupo Integração é uma entidade sem fins lucrativos

formada por pessoas portadoras de deficiência, seus familiares e
amigos, com a finalidade de lutar pelo pleno exercício da cidadania
das pessoas portadoras de deficiência e pela sua efetiva integração
social. Para tanto, promove a conscientização da comunidade de
Além Paraíba e região acerca dos direitos desse segmento,
divulgando os valores básicos da igualdade de tratamento e
oportunidades, da justiça social e do respeito à dignidade de cada ser
humano. Junto ao poder público, reivindica o cumprimento da
legislação e das políticas voltadas aos portadores de deficiência,
envolvendo apoio à sua formação profissional e garantia de acesso a
cursos regulares, bem como a execução de normas que garantam a
funcionalidade das edificações, das vias públicas e dos meios de
transporte.

Pelo importante serviço prestado à comunidade, 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 1.508/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Japonvar pelo aniversário de sua emancipação.

Nº 1.509/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Nova Porteirinha pelo aniversário de sua emancipação.

Nº 1.510/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Itacarambi pelos 45 anos de sua emancipação.



1586

Nº 1.511/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Itacambira pelos 45 anos de sua emancipação.

Nº 1.512/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Santa Cruz de Salinas pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.513/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Jequitaí pelos 59 anos de sua emancipação.

Nº 1.514/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lassance pelos 54 anos de sua emancipação.

Nº 1.515/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Várzea da Palma pelos 54 anos de sua emancipação.

Nº 1.516/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Bonito de Minas pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.517/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Águas Vermelhas pelos 45 anos de sua emancipação.

Nº 1.518/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Gameleiras pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.519/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Fruta de Leite pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.520/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Santo Antônio do Retiro pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.521/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Curral de Dentro pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.522/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Porteirinha pelos 69 anos de sua emancipação.
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Nº 1.523/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Miravânia pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.524/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lagoa dos Patos pelos 45 anos de sua emancipação.

Nº 1.525/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Catuti pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.526/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Juvenília pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.527/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Joaquim Felício pelos 45 anos de sua emancipação.

Nº 1.528/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Olhos D'Água pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.529/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Pai Pedro pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.530/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Patis pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.531/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Taiobeiras pelos 54 anos de sua emancipação.

Nº 1.532/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Vargem Grande do Rio Pardo pelos 12 anos de sua emancipação.

Nº 1.533/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
São João da Ponte pelos 64 anos de sua emancipação.

Nº 1.534/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Itumirim pelos 64 anos de sua emancipação. (- Distribuídos à
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Comissão de Assuntos Municipais.)
Nº 1.535/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

formulada manifestação de aplausos à equipe da emissora Band pelo
lançamento do programa “Band Vida 2007 - Transformando Vidas. (-
À Comissão de Transporte.)

Nº 1.536/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à U&M Mineradora e Construtora
S.A. pela comemoração de seus 30 anos de fundação. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 1.537/2007, do Deputado Irani Barbosa, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Saúde as seguintes informações sobre o
servidor João Batista Mateus de Morais: data de admissão, horário de
trabalho, cargo, lotação e remuneração. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.538/2007, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o jornal " OTempo " pelos 11
anos de informações e serviços prestados à população de nosso
Estado.

Nº 1.539/2007, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fernando Miranda
Gonçalves, Diretor Regional da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados à
população do Estado. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 1.540/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro da Educação e ao Reitor da UFMG com
vistas à criação de um núcleo avançado dessa Universidade no
Município de Contagem. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.541/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Direção do Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz cópias
dos prontuários médicos dos pacientes Wanderley Cruz Sídio, Dereck
Augusto Santarelli e Anderson Fernandes, falecidos em 30/3/2007;
2/4/2007 e 4/4/2007, respectivamente. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.542/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe de Polícia Civil com vistas à ampliação
do quadro de pessoal da polícia civil no Município de Araguari.

Nº 1.543/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
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ampliação do quadro de agentes penitenciários que prestam serviços
no Município de Araguari.

Nº 1.544/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
com vistas à criação de uma nova Vara Criminal no Município de
Araguari. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.545/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à reforma da
estrutura física da Escola Estadual Maria das Graças Costa, no
Município de Contagem.

Nº 1.546/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o acesso
ao Município de Miravânia seja realizado pela cidade de São João das
Missões, passando pela sede da reserva indígena Xacriabá, no
âmbito do Pró-Acesso.

Nº 1.547/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja enviado
ofício ao Congresso Nacional sugerindo a inserção de emenda ao
Projeto de Lei nº 219/2007, de autoria do Senador Tião Viana, que
assegure a criação de comissão de especialistas para avaliar novos
medicamentos lançados pela indústria farmacêutica.

Nº 1.548/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Senador Tião Viana pela
apresentação do Projeto de Lei nº 219/2007, que trata da oferta de
procedimentos terapêuticos e a dispensação de medicamentos pelo
SUS.

Nº 1.549/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Vice-Governador
do Estado, com vistas à providência em relação a manifesto
encaminhado pelos Delegados de Polícia lotados na 19ª Delegacia
Seccional.

Nº 1.550/2007, das Comissões de Educação e de Transporte, em
que solicitam seja formulado apelo à Receita Federal com vistas à
fiscalização das notas fiscais relativas aos pagamentos efetuados à
conta do programa de transporte escolar do Município de Patrocínio,
em favor das empresas Transportadora Rota do Sol e " Transcon.

Nº 1.551/2007, das Comissões de Educação e de Transporte, em
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que solicitam seja formulado apelo ao Tribunal de Contas da União
com vistas à realização de auditoria e de inspeção na execução de
despesas relativas ao programa de transporte escolar no Município de
Patrocínio, em face de denúncias de irregularidades na aplicação de
recursos públicos.

Nº 1.552/2007, das Comissões de Educação e de Transporte, em
que solicitam seja formulado apelo ao Comando-Geral da PMMG com
vistas à intensificação da fiscalização nos veículos destinados ao
transporte escolar no Município de Patrocínio, em face das denúncias
de má conservação de tais veículos.

Nº 1.553/2007, das Comissões de Educação e de Transporte, em
que solicitam seja formulado apelo ao Ministério Público do Trabalho
com vistas à realização de sindicância no Município de Patrocínio,
para aferir a regularidade das condições de trabalho e dos
pagamentos efetuados aos trabalhadores contratados no âmbito do
programa de transporte escolar.

Nº 1.554/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Copam com vistas à inclusão na
pauta da próxima reunião daquele colegiado do pedido de
licenciamento ambiental do Aterro Sanitário do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Sócio-Econômico e Ambiental da
Região da Amog, no Município de Guaranésia.

Nº 1.555/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro de Integração Nacional com vistas à
ampliação de recursos para a realização de projetos de bacias de
contenção, também conhecidas como barraginhas , na região de
atuação da Codevasf.

Nº 1.556/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro de Integração Nacional com vistas a que
seja destinado maior aporte de recursos para a Codevasf, destinados
ao Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do São
Francisco, principalmente em relação às ações de saneamento
sanitário e à construção de barragens já projetadas.

Nº 1.557/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministério Público Estadual com vistas a que seja
averiguada denúncia feita pela Sra. Elza Caetana do Nascimento dos
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Santos de prática ilegal da venda de lotes em área de preservação
ambiental.

Nº 1.558/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça do Terceiro Setor - Ministério Público com
vistas à realização de auditoria na Fundação Tinoco da Cunha
Peixoto, do Município de Salto da Divisa.

Nº 1.559/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Delegado de Polícia da Cadeia Pública de
Santa Rita de Caldas com vistas à instauração de inquéritos policiais
para apuração de crimes de abuso sexual contra detentos praticados
por outros detentos.

Nº 1.560/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam enviadas ao Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário de
Administração Penitenciária as reivindicações da Direção do Hospital
Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz com vistas à implementação de
medidas destinadas à melhoria de infra-estrutura do referido
estabelecimento e de outras medidas que menciona.

Nº 1.561/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social, à Corregedoria
da Secretaria de Defesa Social e à Promotoria de Justiça da Comarca
de Barbacena com vistas à tomada de providências cabíveis em face
do conteúdo das notas taquigráficas da reunião realizada em
8/11/2007, no Município de Barbacena.

Do Deputado Agostinho Patrús Filho em que solicita seja apreciada
pela Mesa desta Casa a minuta do projeto de resolução que dispõe
sobre a instituição de programa educacional sobre meio ambiente na
programação mensal da TV Assembléia.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Educação, de Meio Ambiente, de Saúde,
do Trabalho (2), de Turismo (2), de Transporte, de Cultura, de Política
Agropecuária, de Administração Pública, de Segurança Pública e de
Direitos Humanos.

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
esta parte da reunião à realização do ciclo de debates “O Rio São
Francisco e o desenvolvimento sustentável do semi-árido”.

- A ata deste evento será publicada na edição do “Diário do
Legislativo” de 8.12.2007.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja

prorrogado o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei
nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental 2008/2011, exercício 2007, e dá outras providências,
para o dia 28 de novembro do corrente.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 22 de novembro de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja

prorrogado o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei
n° 1.616/2007, que estima as receitas e fixa as des pesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
de 2008, para o dia 28 de novembro do corrente.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
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Mesa da Assembléia, 22 de novembro de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, tendo em vista solicitação do Presidente do Tribunal

de Contas do Estado contida no Ofício nº 12/2007, recebido na
reunião ordinária realizada em 20/11/2007, determina o arquivamento
do Projeto de Lei nº 1.761/2007 por perda de objeto, nos termos do
inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 22 de novembro 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 438/2007,

do Deputado Leonardo Moreira, recebeu, quanto ao mérito, parecer
contrário das Comissões de Transporte e de Fiscalização Financeira,
às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos termos do
art. 191 do Regimento Interno, e que o prazo para a apresentação do
recurso previsto no art. 104 do Regimento Interno se inicia com a
publicação deste despacho.

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 18.024, que dispõe sobre os organismos
geneticamente modificados - OGMs - no Estado. Pelo BSD: efetivos -
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio; suplentes -
Deputada Ana Maria Resende e Deputado Ademir Lucas; pelo PT:
efetivo - Deputado Padre João; suplente - Deputado Almir Paraca;
pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado
Paulo Cesar; 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 1.545/2007, da Comissão de Educação,
1.546/2007, da Comissão de Transporte, 1.547 e 1.548/2007, da
Comissão de Saúde, 1.549/2007, da Comissão de Segurança Pública,
1.550 a 1.553/2007, das Comissões de Educação e de Transporte,
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1.554 a 1.557/2007, da Comissão de Meio Ambiente, e 1.558 a
1.561/2007, 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
Assuntos Municipais - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em
14/11/2007, dos Requerimentos nºs 1.390/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 1.459/2007, do Deputado Sebastião Costa; de
Educação - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 14/11/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.199/2007, do Deputado Célio Moreira, e
1.620/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; de Meio Ambiente -
aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 14/11/2007, do
Requerimento nº 1.440/2007, do Deputado Carlin Moura; de Saúde -
aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 14/11/2007, dos Projetos de
Lei nºs 1.639/2007, do Deputado Tiago Ulisses, e 1.663/2007, do
Deputado Carlos Pimenta, e dos Requerimentos nºs 1.394 a
1.396/2007, do Deputado Weliton Prado; do Trabalho (2) - aprovação,
na 26ª Reunião Ordinária, em 14/11/2007, dos Projetos de Lei nºs
384/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, 1.435/2007, do Deputado
Irani Barbosa, 1.491/2007, do Deputado Tiago Ulisses, 1.501/2007, do
Deputado Vanderlei Miranda, 1.538/2007, do Deputado Weliton Prado,
1.591/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, 1.605/2007, do Deputado
Jayro Lessa, 1.634/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.646 e
1.647/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 1.649/2007, do
Deputado Fahim Sawan, 1.651/2007, do Deputado Antônio Júlio,
1.653/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, e 1.656/2007, do Deputado
Delvito Alves, e do Requerimento nº 1.434/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; e aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 21/11/2007,
dos Projetos de Lei nºs 1.666/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
e 1.679/2007, do Deputado Juninho Araújo; de Turismo (2) -
aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 14/11/2007, dos
Requerimentos nºs 1.441/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.452/2007, do Deputado Jayro Lessa; e aprovação, na 25ª Reunião
Ordinária, em 21/11/2007, do Projeto de Lei nº 1.641/2007, do
Deputado Carlos Mosconi; de Transporte - aprovação, na 32ª Reunião
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Ordinária, em 20/11/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.305/2007, do
Deputado Dimas Fabiano, e 1.597/2007, do Deputado Bráulio Braz; de
Cultura - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 20/11/2007, dos
Projetos de Lei nºs 811/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e
1.466/2007, do Deputado Wander Borges; de Política Agropecuária -
aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 20/11/2007, do
Requerimento nº 1.436/2007, do Deputado Doutor Viana; de
Administração Pública - aprovação, na 32ª Reunião Ordinária, em
21/11/2007, dos Requerimentos nºs 1.448/2007, das Deputadas Ana
Maria Resende, Cecília Ferramenta, Elisa Costa, Gláucia Brandão,
Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, e 1.454/2007, da Comissão
de Direitos Humanos; de Segurança Pública - aprovação, na 31ª
Reunião Ordinária, em 21/11/2007, do Requerimento nº 1.450/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Direitos Humanos - aprovação,
na 32ª Reunião Ordinária, em 22/11/2007, do Requerimento nº
1.430/2007, da Comissão de Segurança Pública (Ciente. Publique-
se.).

Questões de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Dois fatos relevantes chamam-me a

este microfone. O primeiro é comunicar que, na próxima terça-feira, o
Governador do Estado e o Presidente desta Casa estarão no Serro
para fazer a entrega da Comenda Teófilo Otôni, criada por meio de
projeto de lei de nossa autoria, em parceria com o Deputado Alberto
Pinto Coelho. Trata-se de uma homenagem importante, dentro das
comemorações do bicentenário de nascimento do maior defensor da
República que o Brasil teve na época do Império. Teófilo Benedito
Otôni estava para a República como Tiradentes estava para a
Inconfidência Mineira. Esta Casa vem agora tentar resgatar o que a
história sepultou, ou seja, a verdadeira história do maior líder liberal da
época do Império. Ele enfrentou o Imperador em diversas ocasiões.
Ele foi Vereador, Deputado Provincial, Senador Provincial. Foi um
homem arrojado. Além da atividade política, construiu a primeira
rodovia de penetração do território brasileiro, Rodovia Santa Clara, a
primeira ferrovia de penetração do território brasileiro, Estrada de
Ferro Bahia-Minas. A região Nordeste está necessitando hoje de
outras investidas dessa ordem, como as que fez, em 1853, Teófilo
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Benedito Otôni. Ele construiu ali uma intermodalidade de transporte,
transporte fluvial, transporte marítimo, com seu navio Peruíbe, que
veio do Rio de Janeiro até a Barra do Rio Mucuri, subindo em
transporte fluvial. Construiu ainda estrada de rodagem e, sobretudo, a
Estrada de Ferro Bahia-Minas. É um fato relevante. Ele será
homenageado no dia do bicentenário de seu nascimento, na cidade
em que nasceu, ao lado de sua casa, onde viveu com sua família.
Estaremos ali, acompanhado do Sr. Governador e do Presidente
desta Casa. Outro fato relevante para o Nordeste mineiro é que, no
dia 10 de dezembro, o Governador do Estado vai a Teófilo Otôni
inaugurar a sede da Copa Nova, uma “Copasinha” criada pela
Assembléia neste ano. Ela aumentará a nossa expectativa de
crescimento. Estou falando “Copasinha” porque foi o apelido que ela
ganhou da imprensa. Na verdade, a Copa Nova é a empresa da
Copasa que vai cuidar da parte de saneamento básico de 600
localidades daquela região a um custo muito menor. Então, no dia 10,
estaremos inaugurando essa grande empresa. Sr. Presidente, muito
obrigado. Esperamos participar deste debate sobre o Rio São
Francisco e o desenvolvimento sustentável do semi-árido, que é muito
importante para Minas Gerais.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos usar este espaço para trazer uma notícia, uma informação
sobre o setor calçadista de todo o Estado de Minas e do Brasil. Em
Nova Serrana, hoje, está sendo lançada a II Feira e Moda de
Calçados. Essa feira acontece em março, mas hoje acontece seu
lançamento oficial no Sindicato da Indústria de Calçados. Estaremos,
em março, reunindo mais de 200 empresários do setor. Esperam-se
mais de oito mil compradores de todo o País, além de vários do
exterior. Na oportunidade, comprarão os calçados fabricados em Nova
Serrana, visto que a feira é composta exclusivamente de empresários
fabricantes de calçados da referida cidade. Hoje, à noite, estaremos
lá, com o Prefeito Municipal de Nova Serrana, assinando dois
convênios: um deles refere-se à liberação de uma emenda nossa no
Orçamento do Estado para a compra de um CAD-CAM, máquina que
pode ser utilizada por todos os empresários de Nova Serrana para
fazerem seus modelos - trata-se de uma máquina de última geração,
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importantíssima para atender às indústrias de calçados de Nova
Serrana -; o outro é feito com a Secretaria de Saúde, tendo em vista a
liberação de recursos da ordem de R$180.000,00 para a compra de
uma UTI móvel para atender as populações do Centro-Oeste mineiro
e das cidades que margeiam a BR-262, no entorno de Nova Serrana.
São essas as comunicações que tinha a fazer, Sr. Presidente.
Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Gláucia Brandão (substituindo esta à
Deputada Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BSD) e
o Deputado Carlin Moura, 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 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 e
comunica o recebimento das seguintes correspondências, publicadas
no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses:
Ofícios dos Srs. Vicente de Paula Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora; e Heráclito Fortes Senador da República
(6/11/2007). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nsº1.668/2007 (Deputado Carlin Moura), e 1.199/2007
(Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e a votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 1.199/2007 (relatora: Deputada Ana Maria
Resende), e 1.620/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi), 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 319, 1.534, 1.540 e
1.541/2007. 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 Carlin Moura, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à
reforma da estrutura física da Escola Estadual Maria das Graças
Costa, localizada no Município de Contagem; seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Participação Popular para, em audiência
pública, debater o tema "Estatuto da Juventude e Plano Nacional da
Juventude"; Deiró Marra, em que solicita seja convocado o Ten.-Cel.
José Wilson da Paixão Lisboa, Comandante do 46º Batalhão da
Polícia Militar, de Patrocínio, para comparecer à reunião da Comissão
de Educação dia 21/11/2007 de novembro de 2007, a fim de prestar
esclarecimentos sobre a fiscalização de ônibus irregulares e
sucateados, utilizados no transporte escolar rural do município de
Patrocínio; Gil Pereira; em que solicita seja realizada reunião no
Município de Montes Claros para, em audiência pública, expor e
discutir com políticos e lideranças mineiras a qualificação profissional
e a inserção de jovens no mercado de trabalho no Norte mineiro.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007
Às 16 horas, comparecem no Salão Nobre desta Casa os

Deputados Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
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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 discutir e votar proposições da
Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº
1.691/2007, em turno único (Deputado Luiz Tadeu Leite). Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval
Ângelo (8) em que solicita reunião conjunta da Comissão com a de
Saúde, para, em audiência pública, se averiguarem as condições de
funcionamento do Hospital JK, no Bairro Barreiro, e questões
pendentes concernentes à estrutura da área de saúde daquela região;
solicitando reunião para, em audiência pública, no Município de
Araguari, esclarecer possível crime de tortura ocorrido na cadeia
pública do Município; solicitando seja formulado apelo ao Secretário
de Defesa Social, à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social e à
Promotoria de Justiça da Comarca de Barbacena, com vistas à
tomada de providências cabíveis, em face do conteúdo das notas
taquigráficas da reunião realizada em 8/11/2007, no Município de
Barbacena; solicitando a participação dos membros da Comissão de
Direitos Humanos, no seminário sobre “Apac e Presídio: A Vida em
Primeiro Lugar", a ser realizado no Salão Paroquial da Paróquia de
São Pedro, Bairro Palmeiras, no Município de Ponte Nova, em
29/11/2007; solicitando à direção do Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz,
cópia dos prontuários médicos dos pacientes Wanderley Cruz Sídio,
Dereck Augusto Santarelli e Anderson Fernandes, falecidos em
30/3/2007, 2/4/2007 e 4/4/2007, respectivamente; solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao
Subsecretário de Administração Penitenciária com vistas às
reivindicações prioritárias da direção do Hospital Psiquiátrico e
Judiciário Jorge Vaz e com vistas à implementação de medidas
destinadas à melhoria de infra-estrutura desse estabelecimento, além
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de providências em face das solicitações dos agentes prisionais, no
que concerne a melhorias nas condições de trabalho; em que solicita
pedido de informações ao Ministério Público de Santa Rita de Caldas
sobre cópia da fita de vídeo que exibe cenas de abuso sexual
cometido por presos contra detentos na madrugada do dia 24/9/2007,
na cadeia pública desse Município; e solicitando seja formulado apelo
ao Delegado da cadeia pública de Santa Rita de Caldas com vistas à
instauração de inquéritos policiais para investigação dos detentos
suspeitos de cometimento dos crimes de abuso sexual contra outros
presos alojados na mesma cela, na madrugada do dia 24/9/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Antônio Genaro - Weliton

Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

44, 46 E 47/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 44, 46 e 47/2007, de autoria,

respectivamente, da Coordenadoria dos Direitos da Mulher, da União
Brasileira de Mulheres e do Movimento Popular da Mulher, e do Grupo
de Mulheres Artesãs de Perobas, solicitam a construção de moradias
para mulheres em situação de violência de gênero atendidas por
serviços e programas dos Municípios e para mulheres chefes de
família desempregadas e com filhos menores de 18 anos.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
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1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em epígrafe solicitam a construção de moradias para
mulheres em situação de violência de gênero atendidas por serviços e
programas dos Municípios e para mulheres chefes de família
desempregadas com filhos menores de 18 anos.

A violência praticada contra a mulher, em razão da dominação e da
exploração baseadas na diferença de gênero, não reconhece
barreiras etárias, religiosas ou geográficas. Trata-se de violência
cometida em função da discriminação entre homens e mulheres, a
partir da suposição cultural de que exista a superioridade dos
primeiros. Para prevenir e erradicar esse tipo de violência, portanto, é
necessário estabelecer uma discriminação, dessa vez positiva, a favor
das mulheres. Entre essas ações de discriminação positiva,
encontram-se as que colaboram para o efetivo afastamento das
mulheres de seus agressores, como as casas de passagem e as
casas-abrigos, que garantem o abrigamento provisório das mulheres
vítimas de violência, juntamente com seus filhos. Para o afastamento
definitivo, com a constituição de uma nova unidade familiar, muitas
vezes se faz necessário o apoio do Estado, na promoção do acesso à
moradia, a um custo possível para essas pessoas.

Além da vulnerabilidade à violência de gênero, as mulheres acabam
por receber salários menores que os dos homens, mesmo que com a
mesma escolaridade e exercendo a mesma função. É crescente o
número de unidades familiares que têm como único responsável
financeiro uma mulher, geralmente com filhos menores, o que
aumenta a razão de dependência e vulnerabiliza ainda mais essas
famílias. Essa também é uma situação que exige ações de
discriminação positiva em favor desse segmento.

Por essas razões, acolhemos as propostas em análise e
apresentamos uma emenda ao PPAG, de criação de ação nova no
âmbito do Programa Lares Gerais, destinando um percentual das
habitações populares financiadas pelo Estado a mulheres chefes de
família com filhos menores de 18 anos ou em situação de violência de
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gênero, desde que atendidas por serviços socioassistenciais ou de
enfrentamento à violência contra a mulher nos Municípios. Para a
efetividade da proposta, faz-se necessário também apresentar duas
emendas ao projeto de lei orçamentária, exercício 2008.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 44, 46 e 47/2007 na forma de emendas ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, que
estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento do Estado para o
exercício de 2008.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

86 E 87/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 86 e 87/2007, de autoria da

Comissão da Produção Orgânica do Estado de Minas Gerais -
CPORG-MG -, objetivam que se enfatizem, no escopo do Programa
Minas sem Fome, os sistemas de produção sustentável de base
agroecológica, como a produção orgânica, e apoio a implantação de
lavouras comunitárias.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em epígrafe solicitam que sejam enfatizados, no
escopo do Programa Minas Sem Fome, os sistemas de produção
sustentável de base agroecológica, como a produção orgânica, e a
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implantação de lavouras comunitárias.
As importâncias ambiental e mercadológica da adoção cada vez

maior das agriculturas orgânica e agroecológica no âmbito da
agricultura familiar justifica amplamente a análise cuidadosa da
proposta em questão. A participação produtos orgânicos certificados
nas exportações mineiras é crescente e tem havido uma expansão
sem precedentes do consumo desses gêneros pelo mercado interno.
Nesse particular, além das feiras populares e pontos de distribuição
especializados em orgânicos, as grandes redes de supermercados
têm, sem exceção, instalado bancas ou subseções para esses
produtos. Destaca-se ainda a quase inexistência de atravessadores
para esse tipo de mercadorias e preços cerca de 30% superiores aos
dos produtos da agricultura convencional, o que promove melhoria da
renda direta do agricultor.

Entendemos, portanto, que a proposta pode ser acatada na forma
de emendas ao PPAG e de um requerimento à Emater indicando a
importância do trabalho desse órgão para a consolidação das lavouras
comunitárias de base agroecológica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 86/2007 e 87/2007, na forma de emendas e por
meio de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

88, 132 E 133/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 88, 132 e 133/2007, do

Conselho Estadual de Segurança Alimentar - Consea-MG - e da
Coordenação Regional de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável (CRSANS) do Triângulo, solicitam aporte de mais
recursos para o Consea-MG, com vistas a garantir a implementação
da municipalização das políticas de segurança alimentar e nutricional
no Estado e a efetivação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional.
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Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, e nos dias 6, 7 e 8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências
públicas com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento
do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em tela solicitam aporte de mais recursos para o
Consea-MG, com vistas a garantir a implementação da
municipalização das políticas de segurança alimentar e nutricional no
Estado e a efetivação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional.

A instalação do Consea-MG a partir da Lei nº 15.982, de 2006, que
dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável, é uma conquista de toda a população do Estado e é
assim entendida também pelo Executivo de Minas. Comprova essa
afirmação a presença freqüente do tema no PPAG 2008-2011, sob
análise desta Casa. A segurança alimentar é incluída como finalidade
de ações da área de educação, nas ações de vigilância sanitária do
IMA, nas ações da Emater e da Secretaria de Estado de Governo, no
Programa Minas Sem Fome, nas ações relativas à reforma agrária e,
por fim, é título de um Programa Especial, nº 732. O compromisso da
administração pública estadual com a causa da segurança alimentar e
nutricional nos permite entender, também pelo histórico recente do
atendimento às demandas do conselho, ser desnecessária a alteração
dos valores planejados, motivo pelo qual acatamos as propostas sob
forma de requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 88/2007, 132/2007 e 133/2007, por meio do
requerimento.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

238/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 238/2007, da Federação Mineira

de Xadrez, objetiva instituir no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011 a ação nova
Xadrez na Escola, dentro do Programa Estruturador Minas Olímpica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o PPAG 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em análise quer o retorno da Ação Esporte na Escola
com Ênfase no Xadrez, incorporada ao Programa Estruturador Minas
Esporte, na revisão de 2006 para o exercício de 2007, do PPAG 2003-
2007, que pretendia desenvolver, por meio do xadrez, o autocontrole
psicofísico, a criatividade, a capacidade de pensar de maneira lógica e
ágil, estimulando a tomada de decisões com autonomia e melhorando
a capacidade de aprendizado e de integração social.

O PPAG 2008-2011 incluir no Programa Minas Olímpica a Ação
Aprimoramento do Esporte Escolar, que incide sobre o currículo
básico já existente da aula de educação física, no qual o xadrez se
insere. No entanto, por desinteresse ou desconhecimento dos
professores, as escolas não têm propiciado aos seus alunos essa
atividade. Ademais, a ação Aprimoramento do Esporte Escolar está
diretamente vinculada às escolas de tempo integral.

Dessa forma, estamos certo de que essa ação tem um grande
alcance social ao viabilizar aos alunos da rede pública a prática do
xadrez, razão pela qual somos favoráveis à proposta em comento.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 238/2007, na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007, que trata do PPAG 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº
1.616/2007, que estabelece o Orçamento do Estado para o exercício
de 2008.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

241 E 242/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 241/2007, da Federação dos

Clubes de Minas Gerais, e 242/2007, do Sindicato dos
Estabelecimentos de Natação, Ginástica, Recreação e Cultura Física,
objetivam criar a ação nova Sempre Jovem com Ênfase na Terceira
Idade, dentro do Programa Estruturador Minas Olímpica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o PPAG 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A Proposta de Ação Legislativa nº 241/2007 quer o retorno da Ação
Sempre Jovem com Ênfase na Terceira Idade, incorporada ao
Programa Estruturador Minas Esporte, na revisão de 2006 para o
exercício de 2007 do PPAG 2003-2007, que buscava oferecer às
pessoas idosas atividades voltadas para a prática esportiva e de lazer,
proporcionando uma vida mais saudável. A Proposta de Ação
Legislativa nº 242/2007 tem o mesmo objetivo, mas pretende agregar
as academias de ginásticas e os clubes sociais às atividades
esportivas e de lazer.
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Estamos convictos de que essa ação possui um grande alcance
social, pois viabiliza uma melhor qualidade de vida aos idosos, razão
pela qual somos favoráveis à proposta em comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 241 e 242/2007, na forma de emendas ao Projeto
de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, que
estabelece o orçamento do Estado para o exercício de 2008.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

265/2007 E 266/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 265/2007 e 266/2007,

respectivamente de autoria da Rede de Medidas Socioeducativas de
Belo Horizonte e Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica,
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e da
Associação dos  Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais - Adepolc -, têm por objetivo alterar a Ação 4.264 - Fica Vivo -
Controle de Homicídios PCMG -, constante nos Anexos do Projeto de
Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Esta Comissão realizou, nos dias 6, 7 e 8/11/2007, em Belo

Horizonte, audiências públicas com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007. Essas
sugestões foram encaminhadas na forma de propostas de ação
legislativa, para apreciação.

As propostas em tela têm por escopo ampliar a finalidade da Ação
4.264, inserida no  Programa  034 - Prevenção Social da
Criminalidade -, que, na forma original, pretende a redução da
“incidência de homicídios em áreas de risco do Estado de Minas
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Gerais, por meio da estruturação das delegacias de homicídios”.
Objetivam a inclusão, entre as delegacias a serem estruturadas para o
fim almejado, de delegacias vinculadas à Divisão de Orientação e
Proteção à Criança e ao Adolescente - Dopcad -, as Delegacias
Especializadas do Plantão Interinstitucional - Depins -, Delegacias
Especializadas de Orientação ao Adolescente - Deoads - e Delegacias
Especializadas de Proteção à Criança e ao Adolescente - Depcas.

Observe-se que as propostas em questão são adequadas ao Plano
Plurianual e ao Orçamento estadual, na medida em que se atrelam à
programação prevista, no intuito de aperfeiçoá-la. A alteração
reivindicada encontra respaldo na própria concepção da ação a ser
modificada, já que cuida da estruturação de unidades da Polícia Civil
essenciais para a realização do Programa Fica Vivo, que tem por
objetivo a redução de homicídios em áreas de elevadas taxas de
violência e criminalidade, por meio da organização comunitária,
especialmente com ações preventivas voltadas para os jovens entre
12 e 24 anos.

Assiste razão aos proponentes quando escoram sua proposição na
ênfase que deve ser conferida ao papel a ser desempenhado pelas
instâncias policiais inseridas no trabalho com a criança e o
adolescente, sejam eles autores ou vítimas de atos infracionais.

Saliente-se que o acolhimento das propostas implica não apenas
nova disposição da finalidade da Ação 4.264, mas acréscimo de
recursos para a sua execução. Sob tal premissa, entendemos que a
aprovação das propostas deve abranger tanto uma mudança no texto
referente à finalidade da ação, quanto a substituição dos valores que
aparecem no texto original do projeto que trata do Plano Plurianual.
Note-se que a mudança proposta representa um acréscimo de apenas
7,5% sobre o total da despesa projetada para os exercícios de 2009 a
2011, com aumento de 100% na meta física, em virtude de a
estimativa de recursos para o quadriênio passar a se fundamentar na
previsão de valores para 2008.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 265/2007 e 266/2007, na forma de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007.
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Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
267/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 267/2007, de autoria da Comissão
de Igualdade Racial - CMAS-BH -, solicita ações de proteção aos
jovens em situação de risco decorrente de relação, efetiva ou
potencial, com o tráfico de entorpecentes e com o crime organizado,
por meio da alocação de recursos orçamentários em ações constantes
dos Anexos do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Esta Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007.

A sugestão em análise, encaminhada a esta Comissão como
proposta de ação legislativa, incide sobre a questão da proteção que
deve ser conferida ao jovem à mercê do crime, especialmente aqueles
sob influência do tráfico de drogas ou de grupos criminosos
organizados. Trata-se de proposta dotada de incontestável mérito,
pois revela preocupação com um dos mais importantes problemas de
nossa realidade social.

Conquanto seja matéria absolutamente adequada ao escopo da
programação governamental plurianual, verificamos, todavia, que
propostas análogas já se encontram previstas no PPAG e na proposta
orçamentária. Citamos, como exemplo, programas como o Fica Vivo e
o Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, que, segundo exposto
na avaliação governamental sobre o PPAG que finda, “foram
responsáveis pelo atendimento de mais de 10 mil jovens em 370
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oficinas de esportes, cultura, inclusão produtiva e comunicação, além
da capacitação de cerca de 300 jovens para o mercado de trabalho e
da construção de 45 Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs - e
186 Telecentros”.

Especificamente no projeto do PPAG 2008-2011 observamos a
presença de ações no programa Prevenção Social da Criminalidade,
como o “Intervenção Estratégica” (1.180), o “Implantação e
Manutenção de Núcleos de Prevenção à Criminalidade” (1.181), o
“Fica Vivo - Controle de Homicídios na Faixa Etária de 14 a 24 Anos”
(1.183), e o “Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de
Morte” (4.267). Na proposta orçamentária temos, por exemplo, o
mesmo “Fica Vivo - Controle de Homicídios na Faixa Etária de 14 a 24
Anos” (06 181 034 1), com ações para “reduzir a incidência de
homicídios em áreas de risco do Estado de Minas Gerais, com a
implantação de redes de proteção social”, e verba prevista para 2008
da ordem de R$7.593.620,00. Cite-se, também, o “Implantação e
Manutenção de Núcleos de Prevenção à Criminalidade” (06 122 034),
com a função de “criar e manter equipamentos de base local para
abrigar e facilitar as atividades de prevenção à criminalidade
realizadas no âmbito das ações Fica Vivo, mediação de conflitos,
penas alternativas e reintegração dos egressos” (1 11.830.000 181).

Verificamos, portanto, que, apesar da importância da questão
levantada pela proposta em exame, sua inserção nos instrumentos de
planejamento e orçamento públicos já está assegurada. Em que pese,
portanto, à relevância do tema consignado pelo proponente,
entendemos que proposta de ação legislativa em exame já está
suficientemente atendida em previsões dos Projetos de Lei nºs
1.615/2007 e 1.616/2007.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 267/2007.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

268/2007 E 269/2007
Comissão de Participação Popular
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Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 268/2007 e 269/2007, de

autoria, a primeira, do Fórum de Enfrentamento à Violência
Doméstica, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e
da Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e, a
segunda, da Rede de Medidas Socioeducativas de Belo Horizonte,
têm por objetivo alterar a Ação 4.267 - Proteção de crianças e
adolescentes ameaçados de morte -, constante dos Anexos do Projeto
de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As propostas de ação legislativa em epígrafe, apresentadas pelas

entidades mencionadas em audiências públicas realizadas por esta
Comissão nos dias 6, 7 e 8/11/2007, em Belo Horizonte, possuem
como objetivo modificar a Ação 4.267 - Proteção de crianças e
adolescentes ameaçados de morte -, ampliando sua área territorial de
abrangência, bem como adicionando recursos à previsão original
contida na proposta de PPAG.

No que diz respeito à alteração de meta financeira, verificamos que
os valores previstos, em vista das metas físicas a serem alcançadas,
apresentam inconsistência. É que para o exercício de 2008 há uma
previsão de R$7.351,82, que cai para R$6.315,79 em 2009, e para
R$6.250,00 em 2010 e 2011. Para a garantia da continuidade da
programação é conveniente que a projeção de despesa seja, pelo
menos, referenciada pelos valores atuais. Haverá, portanto, uma
adição de R$637.573,00 ao total previsto para o quadriênio, com
atendimento parcial à proposta.

Têm razão os proponentes também quanto à regionalização. Na
forma original, a ação governamental em debate prevê como meta o
atendimento a crianças e adolescentes residentes na região central do
Estado. Serão 150 atendimentos em 2008, 190 em 2009 e 200 em
2010 e 2011. Não há, para todo o período quadrienal, estimativa de
atenção para o público residente fora da aludida macrorregião.
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Embora deva se reconhecer que a maior parte dos problemas
relacionados à ação em estudo ocorre, de fato, na região central,
percebemos que a proposta de planejamento governamental deixou
de lado as crianças e adolescentes que vivem fora dessa área. Ora, a
conjugação do fato da situação a ser enfrentada - crianças e
adolescentes com a vida em risco - se espraiar pelas diversas regiões
estaduais, com a principiologia universalizante que rege o propósito
de prevenção social da criminalidade, informador da ação em exame,
implicam a constatação de lacuna que necessita ser sanada.

Por meio de emenda ao Projeto de Lei nº 1.615/2007, proporemos o
alargamento da Ação 4.267, com sua implementação, no quadriênio
2008-2011, em todo o Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 268/2007 e 269/2007 na forma de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

270/2007 E 271/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 270/2007 e 271/2007,

respectivamente de autoria do Conselho de Segurança Comunitária
de Araçuaí e do Conselho Tutelar do Município de Araçuaí, têm por
objetivo o aporte de recursos em ações para o fortalecimento do
Conselho de Segurança Comunitária de Araçuaí e em medidas
assemelhadas.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
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2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

As sugestões em análise têm por objetivo o aprimoramento das
ações de defesa social realizadas no Município de Araçuaí. Mediante
alocação de recursos na localidade, especialmente por intermédio do
Conselho Comunitário de Segurança existente no Município, as
propostas abrangem uma série de atividades, tais como campanhas
educativas, projetos de combate à violência e ações de prevenção à
criminalidade, além do fortalecimento institucional dos órgãos e das
entidades locais atuantes no campo da segurança pública.

Reconhecemos o elevado espírito público dos proponentes, bem
como a legítima preocupação que revelam com a defesa social em
sua cidade; ocorre, entretanto, que propostas específicas como essas
fogem ao escopo do PPAG, de índole geral. Esta Comissão, em casos
desse naipe, tem se posicionado de maneira clara pela
impossibilidade da apresentação de emendas, seja à lei de
planejamento, seja à lei de meios, mesmo admitindo a importância do
objeto pleiteado.

Note-se que no projeto de PPAG existem inúmeros programas e
ações na área da defesa social, nos quais será possível a inserção da
medida requerida pelas propostas em estudo. Assim é que, em anexo,
apresenta minuta de requerimento, com a finalidade de buscar o
atendimento às providências almejadas pelas proposições.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 270/2007 e 271/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
290/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 290/2007, de autoria do Sr.
Antônio Nepomuceno Júnior, objetiva a construção de unidade
correcional para menores infratores no Município de Frutal.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em exame pretende a construção de unidade correcional
para menores infratores no Município de Frutal.

Na proposta original do PPAG 2008-2011, existe a previsão de
construção de centros socioeducativos no ano de 2008, apenas para
as regiões Central, Rio Doce e Sul de Minas, sem contudo definir-se
em qual Município serão construídos os centros socioeducativos.

Provavelmente tal definição virá após o diagnóstico da real
demanda, e de sua evolução, pois não basta a construção: em termos
de planejamento, deve-se prever que depois da construção, para que
o centro socioeducativo possa funcionar, seja dotado de toda a infra-
estrutura e principalmente de pessoal capacitado, que deverá ser
recrutado por meio de concurso público. Ressaltamos que a medida
de internação somente se aplica a casos extremos, devendo ser
incentivadas a prestação de serviços à comunidade e a liberdade
assistida.

Entendemos a preocupação do proponente, em dispor em seu
Município ou na sua região de uma unidade socioeducativa, mas o
Estado está sensível a essa questão, tanto que colocou a cargo da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, nos próximos
quatro anos, a construção dessas unidades socioeducativas.

Assim, acolhemos a proposta sob a forma de requerimento,
pleiteando encaminhamento de ofício para a Secretaria de Estado de
Defesa Social, no qual se solicita a realização de estudos sobre a
possibilidade de construção de um centro socioeducativo na cidade de
Frutal.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 290/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
291/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 291/2007, de autoria da aluna
Isabela Nobre Souza, da PUC Minas, oriunda do Parlamento Jovem,
objetiva a inclusão de ações de educação para a cidadania e de
oficinas de arte e cultura para os alunos e seus pais no Projeto
Estruturador Escola Viva, Comunidade Ativa.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em exame solicita a inclusão de ações de educação para
a cidadania e de oficinas de arte e cultura para os alunos e seus pais
no Projeto Estruturador Escola Viva, Comunidade Ativa.

Em sua concepção, o Projeto Estruturador Escola Viva, Comunidade
Ativa prevê a abertura das escolas nos finais de semana, convidando-
se alunos, pais e toda a comunidade a participar de diversas
atividades, entre as quais oficinas de arte, artesanato, dança, teatro,
música e capoeira, além de várias modalidades esportivas, com o
objetivo de estreitar os laços entre a escola e a comunidade. Na
época de sua implantação, em 2003, o projeto atingiu 86 escolas
estaduais da Capital mineira, principalmente as localizadas em áreas
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de risco social e de alta criminalidade; depois, se expandiu,
alcançando 266 escolas no final de 2006.

Atualmente, o projeto foi remodelado para abranger 503 escolas
públicas estaduais, situadas ou próximas às áreas de maior risco e
vulnerabilidade social na Capital, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte e no interior do Estado, beneficiando aproximadamente 450
mil alunos. Esse projeto tem alcançado resultados expressivos na
redução da incidência criminal, das taxas de homicídios entre jovens
de 15 a 24 anos e de crimes violentos contra o patrimônio.

Assim, tendo em vista que a maioria das ações que se pretende
incluir já fazem parte do programa, acolhemos a proposta na forma de
requerimento, pleiteando o encaminhamento de ofício à Secretaria de
Estado da Educação, solicitando que se priorizem ações de educação
para a cidadania no referido programa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 291/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
292/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 292/2007, de autoria da
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Alfredo Graça,
objetiva a implantação de um posto policial na comunidade de Alfredo
Graça, no Município de Araçuaí.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou no dia 26 de outubro

de 2007, em Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que
dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à
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Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em exame pretende a implantação de um posto policial
na comunidade de Alfredo Graça, no Município de Araçuaí, com o
objetivo de diminuir os índices de violência naquela comunidade e em
localidades vizinhas.

A população mineira tem reclamado constantemente com relação ao
efetivo da Polícia Militar; em função disso, foi aprovada a Lei nº
16.678, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
até o ano de 2010. Essa lei fixa em 51.669 militares o efetivo até o
ano de 2010, distribuídos nos cargos de oficiais e praças, que terão
seus quantitativos aumentados paulatinamente ano a ano.

Ressaltamos ainda que em dezembro deste ano haverá a formatura
de uma turma que completou o ciclo de formação e estará apta a fazer
o policiamento ostensivo tão almejado pelos cidadãos mineiros.
Assim, o provável reforço do efetivo no Município de Araçuaí
possibilitará a realização de ações policiais na comunidade de Alfredo
Graça.

Tendo em vista o exposto, entendemos que a proposta deve ser
acolhida sob a forma de requerimento, para encaminhamento de ofício
ao Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitando a realização de
estudos sobre a viabilidade de implantação de um posto policial
naquela localidade ou de incursões policiais periódicas para diminuir a
violência.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 292/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
293/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 293/2007, do Sr. Antônio
Nepomuceno Júnior, objetiva aumentar o efetivo das Polícias Civil e
Militar no Município de Frutal.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em exame pretende aumentar o efetivo das Polícias Civil
e Militar no Município de Frutal, propiciando um combate mais efetivo
à criminalidade e em especial ao tráfico de drogas.

Concordamos com a preocupação do Sr. Antônio Nepomuceno
Júnior, pois entendemos que, com o aumento da violência, faz-se
necessário ampliar o efetivo das forças de segurança para combater
melhor a criminalidade. Nesse intuito, convém ressaltar que tanto a
Polícia Civil como a Polícia Militar têm realizado concursos públicos
com a finalidade de recompor seus quadros. Aliás, encontram-se em
andamento um concurso realizado pela Policia Militar, com previsão
de formatura de seus integrantes para o mês de dezembro deste ano,
e um concurso da Polícia Civil para provimento de cargos de
Delegado e Escrivão.

Entretanto, entendemos que a distribuição desses policiais pelo
interior do Estado deve seguir critérios técnicos, o que certamente
será observado pelas duas corporações. Assim, em nosso
entendimento, a proposta em análise deve ser acolhida na forma de
requerimento de encaminhamento de ofício ao Comandante-Geral da
Polícia Militar e ao Chefe da Policia Civil, solicitando-se aumento do
efetivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 293/2007, por meio de requerimentos.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
294/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 294/2007, de autoria da Sra.
Maura Luiza de Oliveira Guedes, da Associação dos Moradores do
Bairro Amazonas, objetiva a implantação de um posto policial com
patrulhamento 24 horas para inibir a ação de bandidos nas ruas e nas
imediações das escolas públicas do Bairro Amazonas, em Juiz de
Fora.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à
Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em exame pretende a implantação de um posto policial
com patrulhamento 24 horas para inibir a ação de bandidos nas ruas e
nas imediações das escolas públicas do Bairro Amazonas, em Juiz de
Fora.

A população mineira tem reclamado constantemente com relação ao
efetivo da Polícia Militar; em razão disso foi aprovada a Lei nº 16.678,
que fixa o efetivo da Polícia Militar até o ano de 2010. Essa lei fixa o
efetivo em 51.669 militares até o ano de 2010, distribuídos nos cargos
de oficiais e praças, que terão seus quantitativos aumentados
paulatinamente ano a ano. Ressaltamos ainda que, em dezembro
deste ano, haverá a formatura de uma turma que completou o ciclo de
formação e estará apta a fazer o policiamento ostensivo tão almejado
pelos cidadãos mineiros.

Assim, com o provável aumento do efetivo no Município de Juiz de
Fora, a Polícia Militar poderá reforçar as ações policiais no Bairro
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Amazonas.
Entendemos que a proposta deve ser acolhida sob a forma de

requerimento de encaminhamento de ofício ao Comandante-Geral da
Polícia Militar, solicitando estudos sobre a viabilidade de implantação
de um posto policial naquela localidade ou de incursões policiais
periódicas para diminuir a violência.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 294/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
318/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 318/2007, da Universidade
Federal de Juiz de Fora, solicita a inclusão de medicamentos
fitoterápicos no âmbito do SUS, associados à estratégia da Saúde da
Família, bem como a implementação de cursos nas principais cidades
com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde para formulação
de protocolos e prescrição. Sugere, ainda, a implantação de
“farmácias vivas”, a produção de medicamentos fitoterápicos e a
elaboração de normas sobre o tema.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta
Comissão como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A Organização Mundial de Saúde tem estimulado a implementação
da medicina complementar-alternativa nos sistemas de saúde, de
forma integrada à medicina tradicional.
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Em decorrência disso, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº
971, de 3/5/2006, que aprova a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares - PNPIC - no SUS, abrangendo tanto a
medicina tradicional como a complementar-alternativa. O item 1.3 da
mencionada portaria trata de plantas medicinais e fitoterapia,
reconhecendo que o Brasil possui grande potencial para o
desenvolvimento dessa terapêutica em virtude da sua grande
diversidade vegetal. Entre os objetivos da norma citada está o de
incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares
no SUS, com ênfase na atenção básica.

É necessário que o Ministério da Saúde regulamente o setor para
que os usuários do SUS tenham acesso aos fitoterápicos com a
devida segurança e eficácia. Para tanto, esse Ministério, por meio da
Portaria nº 2.311, de 29/9/2006, instituiu um grupo de trabalho para
elaborar o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

Além disso, o Decreto nº 5.813, de 22/6/2006, que aprova a Política
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras
providências, indica, no item 3 de seu anexo, a necessidade de
regulamentar a utilização de insumos de origem vegetal, bem como a
necessidade de legislação que regulamente as Boas Práticas de
Manipulação de Fitoterápicos, considerando as suas especificidades
quanto à produção, à prescrição e ao controle de qualidade. Nota-se,
portanto, a preocupação do nível federal com o estabelecimento de
práticas seguras de manipulação dos fitoterápicos antes de colocá-los
à disposição da população.

Cabe lembrar, também, que a Lei nº 14.133, de 21/12/2001, que
dispõe sobre a Política Estadual de Medicamentos, em seu art. 3º, VI,
estabelece que na implementação dessa política será observada a
diretriz do aproveitamento do potencial terapêutico da flora e da fauna
nacionais. Já os incisos VI, XIV e XV do art. 4º da mesma lei
determinam que cabe ao Estado, entre outras atribuições: apoiar, por
meio das instituições de fomento à pesquisa, iniciativas de
desenvolvimento tecnológico na área de produção de medicamentos e
farmacoquímicos; apoiar pesquisa que vise ao aproveitamento do
potencial terapêutico da flora e da fauna nacionais, com ênfase na
certificação de suas propriedades medicamentosas; incentivar o
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estudo e a utilização de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e
de outras alternativas farmacoterapêuticas e monitorar a qualidade
desses produtos.

Importa informar, ainda, que a Lei nº 12.687, de 1º/12/97, que dispõe
sobre a Política Estadual de Incentivo à Pesquisa e à Preparação de
Produtos Fitoterápicos, trata exatamente da mesma matéria.

Diante das considerações feitas, consideramos a proposta
importante e a acatamos por meio de emenda. Sugerimos também o
envio de requerimento à Secretaria de Estado de Saúde com o fim de
solicitar sejam realizados cursos na área de fitoterapia voltados aos
profissionais de saúde.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 318/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 e de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
347/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 347/2007, da União da Juventude
Socialista, objetiva incluir o Vale do Rio Doce nas Ações 1341, 4665,
4666, 4667 e 4668.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva incluir o Vale do Rio Doce entre as
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regiões de algumas ações inseridas no Programa Saneamento
Básico: Mais Saúde para Todos.

As ações objeto da emenda dizem respeito a projetos de sistemas
de saneamento; implantação, ampliação e melhoria de sistemas de
coleta de esgoto sanitário, implantação, ampliação e melhoria de
sistemas simplificados de abastecimento de água e implantação de
sistemas de tratamento de esgoto sanitário. Todas essas ações visam
estender esses benefícios a localidades fora da área de concessão da
Copasa. Também é objeto da emenda a Ação Instalar Módulos
Sanitários em Residências de Famílias de Baixa Renda.

Tendo em vista que a regionalização propicia melhor planejamento
das ações no Estado e que a apresentação das ações supracitadas
sugere que apenas a região central será beneficiada, entendemos por
bem alterar a região de forma a atender todo o Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 309/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

365 E 366/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 365/2007, de autoria do Conselho

Municipal de Saúde de Juiz de Fora, solicita a melhoria da infra-
estrutura dos conselhos de saúde, com o fim de fortalecer o controle
social no SUS.

A Proposta de Ação Legislativa nº 366/2007, de autoria do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, solicita a qualificação de
lideranças locais vinculadas à saúde e a estruturação dos conselhos
municipais de saúde.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em
Juiz de Fora, e nos dias 6, 7 e 8/11/2007, em Belo Horizonte,
audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta Comissão
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise solicitam a qualificação de lideranças locais
vinculadas à saúde e a estruturação dos conselhos municipais de
saúde.

Os conselhos são órgãos permanentes e deliberativos, compostos
por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais
de saúde e usuários. Essas instâncias colegiadas, previstas na Lei
Federal nº 8.142, de 28/12/90, em seu art. 1º, II e § 2º, atuam na
formulação de estratégias e no controle da execução da política de
saúde, incluídos os aspectos econômicos e financeiros. A existência
de conselho de saúde é um dos requisitos para que Estados e
Municípios recebam automaticamente recursos da União, segundo
dispõe o art. 4º, II, da lei supracitada.

Tais órgãos integram a estrutura das secretarias ou dos
departamentos de saúde de Estados e Municípios e consubstanciam a
participação da sociedade organizada na administração do SUS,
possibilitando o controle público do sistema.

Tendo em vista o interesse público de que se revestem suas
funções, é de grande relevância garantir o funcionamento e a
estruturação dos conselhos de saúde. Assim dispõe a Resolução nº
33, de 23/12/92, do Conselho Nacional de Saúde, no item 3, Estrutura
dos Conselhos de Saúde: “Os organismos de Governo Estadual e
Municipal deverão dar apoio e suporte administrativo para a
estruturação e funcionamento dos Conselhos, garantindo-lhes dotação
orçamentária”.

Diante das considerações acima, achamos por bem acatar as
propostas e incluir o fortalecimento dos conselhos municipais de
saúde na finalidade da Ação Conselho Estadual de Saúde.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento das Propostas de Ação
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Legislativa nºs 365 e 366/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei
nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

504/2007 E Nº 505/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 504/2007 e 505/2007, da

Comissão Estadual de Produção Orgânica - Ceporg-MG, objetivam
instituir ação para identificação, para fins de certificação do café, das
propriedades em sistema de produção de base agroecológica
(orgânica) e aquelas com potencial para isso. Por serem propostas
que tratam de um mesmo tema, foram aglutinadas para receberem um
mesmo parecer.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposição apresentada pela Ceporg-MG visa a estender aos
produtores rurais que se utilizam de sistema de produção de base
agroecológica (orgânica) em culturas de café, os benefícios da
certificação de origem. A extensão dessa certificação aos produtores
orgânicos será, certamente, um forte incentivo ao aprimoramento da
qualidade da produção cafeeira e um instrumento capaz de propiciar a
valorização dos cafés orgânicos.

A proposta é pertinente ao PPAG e pode ser alcançada com um
acréscimo de finalidade nas Ações 1145, 1047 e 3047: Identificar as
propriedades produtoras de café visando à rastreabilidade,
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manutenção e melhoria da qualidade como instrumento de valorização
dos cafés mineiros; manutenção e conquista de novos mercados por
meio da qualidade; manutenção e ampliação, dos empregos gerados
e aprimoramento do atendimento, manutenção e recuperação das
APPs, reservas legais e manejo adequado de solo, do Programa 050:
Sistema de certificação e vigilância sanitária da produção
agropecuária, que tem como unidade responsável o Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 504/2007 e 505/2007, na forma de emendas ao
Projeto de Lei nº 1..615/2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
506/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 506/200, da Comissão Estadual
de Produção Orgânica - Ceporg-MG -, objetiva propor mudança de
finalidade em ação do programa Arranjos Produtivos em
Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares, para
incluir, na orientação técnica e na formação de produtores de matéria-
prima para biocombustíveis, técnicas de produção com base
agroecológica dando, se possível, preferência para a matéria
produzida dessa forma na aquisição para produção de
biocombustíveis.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
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foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposição apresentada pela Ceporg-MG visa incluir ação que
propicie instrução técnica aos produtores rurais sobre sistema de
cultivo com base nos princípios da agroecologia na produção agrícola
que fornece matéria-prima para os biocombustíveis, dando, se
possível, preferência para a aquisição desses insumos na fabricação
de combustíveis.

A proposta não é pertinente ao contexto PPAG, pois pode significar
o estabelecimento de preferências na aquisição de um determinado
tipo de matéria-prima para uma indústria nascente e,
conseqüentemente, provocar restrições a sua expansão no Estado,
com migração de industrias para outras unidades da Federação que
não praticassem tais restrições.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 506/2007.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
518/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 518/2007, de Teresa Vilas Boas,
objetiva incluir a Região do Rio Doce na Ação 4009 - ”Transferência
de Tecnologia através de mudas qualificadas”, do Programa 210 -
“Geração de conhecimento e de tecnologia agropecuária”. Objetiva
também aumentar a dotação orçamentária dessa Ação em
R$100.000,00.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
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1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em análise objetiva estender à Região do Rio Doce os
benefícios da Ação 4009, que tem como finalidade “apoiar o
desenvolvimento do agronegócio mineiro, através de fornecimento de
material genético, insumos qualificados e estabelecimento de banco
de germoplasma”.

Essa Ação, já prevista no PPAG para as regiões Central, Sul de
Minas, Norte de Minas e Vales do Jequitinhonha e Mucuri, tem o
mérito de contribuir fortemente para a expansão e a consolidação da
tecnologia agrícola onde for aplicada. Como a maioria dos Municípios
da região do Rio Doce são essencialmente agrícolas, com pouca
utilização das modernas técnicas de cultivo, entendemos que também
devam ser abrangidos pela Ação 4009. Quanto à proposta de
aumento da dotação orçamentária, optamos por redistribuir o valor já
definido no PPAG entre as regiões atendidas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 518/2007, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

501/2007, 510/2007 E 522/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 501/2007, da Associação

Comercial e Industrial de Montes Claros, objetiva criar condições para
a implantação de um Parque Tecnológico em Montes Claros, incluindo
a região Norte na Ação 4068, do Programa 043; a Proposta de Ação
Legislativa nº 522/2007, de autoria da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - Fiemg -, além de Montes Claros, faz
proposição idêntica para Uberlândia e Juiz de Fora; e a Proposta de
Ação Legislativa nº 510/2007, do Instituto da Cidade Futura, pede a
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criação de um Pólo Tecnológico do Triângulo, em Uberlândia. Por
similaridade de conteúdos, as propostas em epígrafe serão analisadas
em conjunto neste parecer.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise pretendem que sejam estendidos à região
Norte de Minas, ao Triângulo Mineiro e ao Município de Juiz de Fora
os benefícios da Ação 4.068, que tem como finalidade “estruturar e
gerir profissionalmente um ambiente de negócios capaz de
potencializar as atividades de pesquisa científica e tecnológica,
introduzir inovações e transferência tecnológica na sociedade, bem
como criar e consolidar empreendimentos de classe mundial em
desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica e de novas
tecnologias, produtos e processos”. Essa ação integra o Programa
043, que tem como objetivo “ampliar a capacidade de inovação
tecnológica do setor produtivo mineiro”.

A inclusão que se solicita no PPAG não implicará mudança de
objetivo do programa ou de finalidade da ação; apenas ampliação da
abrangência territorial da Ação 4.068. As propostas nos parecem
pertinentes ao se considerar que: na região do Norte de Minas está
situado um dos mais ativos núcleos universitários do Estado, a
Unimontes, com tradição de qualidade e excelência em seus cursos,
muitos dos quais têm grades curriculares especialmente dirigidas às
peculiaridades do meio natural da região; no Triângulo Mineiro e em
Juiz de Fora há instituições públicas e privadas de ensino universitário
com cursos de graduação e pós-graduação em que se desenvolvem
importantes pesquisas, especialmente na medicina, na pecuária e na
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cultura em terras do cerrado.
É importante enfatizar que nessas regiões há uma forte sinergia

entre os centros de ensino universitário e instituições de pesquisa
federais e estaduais, como a Embrapa e a Epamig, o que cria um
ambiente muito favorável à implantação de parques tecnológicos
nesses locais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 501/2007, 510/2007 e 522/2007 na forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
520/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 520/2007, de Teresa Vilas Boas,
objetiva incluir a Região do Rio Doce na Ação 4.041 ”Transferência de
Tecnologia através de matrizes e reprodutores” programa 210 -
“Geração de conhecimento e de tecnologia agropecuária”. Objetiva
também aumentar a dotação orçamentária dessa ação em
R$20.000,00.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em análise objetiva estender à Região do Rio Doce os
benefícios da Ação 4.041, que tem como finalidade “apoiar o
desenvolvimento do agronegócio mineiro, através do fornecimento de
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animais de alta linhagem”.
Essa ação já é prevista no PPAG para as regiões Central, Mata, Sul

de Minas, Triângulo, Alto Paranaíba e Vales do Jequitinhonha e
Mucuri. Entendemos ser oportuno incluir o Rio Doce na Ação 40401,
pois a pecuária de corte e leiteira, apesar de serem importantes para a
economia da região, ainda apresentam baixos níveis de produtividade
em função da qualidade inferior de seus rebanhos. Quanto à proposta
de aumento da dotação orçamentária, optamos por redistribuir o valor
já definido no PPAG entre as regiões atendidas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 520/2007, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
562/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 562/2007, da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Itapagipe, requer a distribuição de atribuições
fiscais, conferindo ao Município a competência de legislar sobre o
zoneamento municipal e as culturas nele exploradas, com respaldo
constitucional.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher subsídios para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise busca maior atribuição de competências para
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os Municípios, notadamente em relação a aspectos fiscais e ao
zoneamento econômico em seu território. Essas questões fogem do
escopo do PPAG, que é um instrumento de planejamento das ações
de médio prazo a serem empreendidas pelo Estado. Portanto,
segundo nosso entendimento, não há como acatar a solicitação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 562/2007.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.692/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.692/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede
no Município de Sabará, que tem como finalidade precípua auxiliar as
autoridades judiciárias e policiais da Comarca nas tarefas ligadas à
recuperação dos sentenciados e na fiscalização de benefícios
penitenciários.

Na consecução de seus propósitos, oferece aos reclusos serviços
nas áreas de saúde, educação e de lazer, além de apoio moral e
espiritual, e presta assistência às suas famílias.

Com o seu trabalho, concorre para diminuir tensões sociais e os
índices de criminalidade na região, motivo pelo qual acreditamos ser a
instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.692/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Délio Malheiros, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 113/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social - Peas - e dá
outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre os
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui uma política de assistência social

a ser implementada pelo Estado.
É de destacar, inicialmente, que a proposição apresenta-se em um

momento particularmente importante para a política de assistência
social no Estado, uma vez que o Conselho Nacional de Assistência
Social, por meio das Resoluções nos 145, de 15/10/2004, e 130, de
15/7/2005, aprovou, respectivamente, a Política Nacional de
Assistência Social e a Norma Operacional Básica da Assistência
Social - Nob-Suas -, a qual consagra os eixos estruturantes para a
realização do pacto a ser efetivado entre os três entes da Federação e
as instâncias de articulação, pactuação e deliberação, visando à
implementação e consolidação do Sistema Único de Assistência
Social - Suas - no Brasil.

Na esteira da referida política nacional, o projeto pretende conferir
uma nova concepção para a assistência social no Estado, buscando,
assim, dissociá-la dos conceitos de assistencialismo, clientelismo,
caridade ou ações pontuais, na perspectiva de implementação do
Suas. Nesse contexto, a assistência social passa a ser vista como
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uma política de proteção social.
A Constituição da República, no título que trata da ordem social,

dedicou todo um capítulo à seguridade social, disciplinando a matéria
nos arts. 194 a 204. Nos termos do primeiro, “a seguridade social
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes
públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social”. Note-se que a assistência
social integra o tripé da seguridade social, que foi constitucionalmente
subdividida em normas sobre a saúde, a previdência e a assistência
social.

A competência para legislar sobre seguridade social é privativa da
União, nos termos do art. 22, XXIII, da Constituição da República. A
esse respeito, importa esclarecer que, segundo o art. 204, I, da Carta
Magna, as ações governamentais, no que toca à assistência social,
serão organizadas com base na descentralização político-
administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera
federal e a coordenação e a execução dos programas às esferas
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social.

A União, fazendo uso de sua competência constitucional, editou, em
7/12/93, a Lei Federal no 8.742, mais conhecida como Lei Orgânica da
Assistência Social - Loas. Tal norma traça as diretrizes da política
nacional a serem seguidas por todos os entes federados, e determina,
expressamente, em seu art. 11, que as ações de assistência social
nas três esferas de governo sejam realizadas de forma articulada,
cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a
coordenação e a execução dos programas em suas respectivas
esferas.

Percebe-se, assim, que ao Estado compete a execução das políticas
de assistência social, podendo ele legislar para organizar a sua
atuação nesse campo, observada a legislação federal. No uso dessa
competência, o legislador mineiro editou a Lei no 12.262, de 1996, que
dispõe sobre a política estadual de assistência social e cria o
Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas.

Vê-se, pois, que já existe, no Estado, norma nesse sentido. Por essa
razão, entendemos que não é o caso de criar uma nova lei para
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disciplinar a matéria, mas de alterar a legislação vigente, visando a
adequá-la aos novos conceitos, até porque a lei não cuida apenas de
instituir a política, mas também cria e atribui competências ao Ceas,
órgão integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo.

Feitas essas considerações, passamos à análise do conteúdo da
proposição.

Primeiramente, com relação aos princípios que o projeto pretende
estabelecer, observa-se que não há nenhuma inovação, uma vez que
já estão expressamente previstos na legislação vigente.

A classificação da proteção social em dois tipos, básica e especial
de média e alta complexidade, oriunda da Resolução no 145, do
Conselho Nacional de Assistência Social, já é de observância
obrigatória pelo Estado, não se referindo propriamente à disciplina que
se pretende instituir com o projeto em questão, isto é, normas relativas
à política de assistência social.

De igual sorte, ao pretender estabelecer as funções da política de
assistência social, a proposição promove um detalhamento
incompatível com a natureza da disciplina projetada, que, nos termos
da mencionada resolução, são referências segundo as quais os
serviços de assistência social são organizados no Suas.

Cumpre ressaltar, ainda, que, ao atribuir competências à Secretaria
de Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese - bem como ao Ceas,
o projeto fere a regra de iniciativa insculpida no art. 66 da Constituição
Estadual, que confere ao Governador do Estado a competência para
criar e estruturar órgãos vinculados ao Poder Executivo. A respeito
desse ponto, deve-se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, em
reiteradas decisões, tem assentado a impossibilidade de superação
de tal inconstitucionalidade. Com efeito, no julgamento da Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 805-6, o Ministro
Celso de Mello entendeu que “a cláusula de reserva pertinente ao
poder de instauração do processo legislativo traduz postulado
constitucional de observância compulsória, cujo desrespeito -
precisamente por envolver usurpação de uma prerrogativa não
compartilhada - configura vício juridicamente insanável.

A natureza especial que assume a cláusula referente à iniciativa
reservada das leis caracteriza, em nosso sistema de direito,
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derrogação que excepciona o princípio geral da legitimação
concorrente para a instauração do processo de formação das
espécies legislativas.

O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do
Direito, mediante usurpação do poder sujeito a cláusula de reserva,
traduz vício jurídico cuja ocorrência reflete típica hipótese de
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a
própria integridade do ato legislativo eventualmente editado.

Nesse contexto - em que se faz ressaltar a imperatividade da
vontade subordinante do poder constituinte -, nem mesmo a
aquiescência do Chefe do Executivo, mediante sanção do projeto de
lei, quando dele é a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar
esse defeito jurídico radical.”

Entendemos, contudo, que, no que concerne aos objetivos e às
diretrizes da política em questão, o projeto introduz definições, razão
pela qual apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo no 1,
visando a promover a alteração da legislação vigente nesses
aspectos.

Por fim, registre-se que cabe a esta Comissão, em sua esfera de
competência, apreciar a proposição exclusivamente sob o prisma
jurídico-constitucional, sem adentrar as questões de mérito, que
deverão ser analisadas pelas comissões competentes, no momento
oportuno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 113/2007 na
forma do seguinte Substitutivo no 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei no 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a

política estadual de assistência social, cria o Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - O art. 3o da Lei no 12.262, de 23 de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3o - A política estadual de assistência social realiza-se de forma

integrada às demais políticas setoriais, visando ao enfrentamento das
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desigualdades socioterritoriais, à garantia dos mínimos sociais, ao
provimento de condições para atender contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais, tendo por objetivos:

I - prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção
social para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem;

II - contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços
socioassistenciais;

III - assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham
centralidade na família e garantam a convivência familiar e
comunitária.”.

Art. 2o - Fica acrescentado à Lei no 12.262, de 23 de julho de 1996, o
seguinte art. 4o-A:

“Art. 4o-A - A organização da assistência social no Estado tem as
seguintes diretrizes:

I - centralidade na família para concepção e implementação dos
benefícios, serviços, programas e projetos;

II - participação da população na formulação das políticas e no
controle das ações;

III - primazia da responsabilidade do poder público na condução da
política de assistência social.”.

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 952/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a Bolsa Verde, o programa de identificação,
catalogação e preservação de nascente de água no Estado.

A proposição foi distribuída, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que opinou pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Em seguida, a proposição foi encaminhada à Comissão de Meio
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Ambiente e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende instituir o Programa de Identificação,

Catalogação e Conservação de Nascente de Água no Estado, bem
como uma ajuda pecuniária ao pequeno produtor, denominada Bolsa
Verde, com o objetivo de preservar e conservar os recursos hídricos
estaduais.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de
natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da
proposição; porém, salientou que a criação de programa por meio de
lei estadual vai de encontro ao modelo de repartição de competências
estabelecido pela Constituição Federal. Assim, apresentou substitutivo
à matéria, inserindo as inovações pretendidas em duas leis que já se
encontram em vigor, quais sejam as Leis nos 13.199, de 1999 – Lei
das Águas -, e 14.309, de 2002 - Lei Florestal do Estado. Essa
Comissão acrescentou, ainda, que essa medida, inegavelmente,
representa um avanço ao reconhecer a importância dos agricultores
na proteção da biodiversidade e na produção de água, que é um bem
de domínio público, um recurso limitado e dotado de valor econômico.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, por sua vez,
informou que tramitam nesta Casa os Projetos de Lei nºs 1.010/2007,
que dispõe sobre a Política Estadual de Compensação e Proteção aos
Agricultores Familiares, e 1.426/2007, que estabelece diretrizes para a
política de Crédito Ambiental de Incentivo aos Produtores Rurais e
Agricultores Familiares - Ecocrédito -, os quais contêm matéria
semelhante à do projeto ora em análise. Com o objetivo de
aperfeiçoar o projeto, contando com a contribuição do Instituto
Estadual de Florestas - IEF - e do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - Igam -, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 2, que
incorpora o Substitutivo nº 1 e acrescenta comandos que contribuem
para a operacionalização do projeto pelo Executivo.

Tendo em vista o que cumpre a esta Comissão, não existe
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impedimento de ordem financeira e orçamentária à aprovação do
projeto. Atendendo aos pressupostos da Lei Complementar Federal nº
101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, o projeto na
forma do Substitutivo nº 2 prevê, em seu art. 5º, os recursos para a
concessão dos benefícios que institui, a saber: consignação na Lei
Orçamentária Anual - LOA - e utilização de créditos adicionais;
convênios celebrados pelo Poder Executivo; doações, contribuições
ou legados; recursos da conta Recursos Especiais a Aplicar;
compensação pela utilização dos recursos naturais; e dotações de
outras origens.

Além disso, há no Plano  Plurianual  de Ação Governamental -
PPAG - 2008-2011 e no projeto de lei orçamentária do Estado para
2008 rubrica própria para o custeio dessas ações por meio da Ação nº
1.062, de Incorporação dos Instrumentos de Pagamento de Serviços
Ambientais, no Programa Estruturador nº 10, de Conservação do
Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica, sob responsabilidade da
Secretaria de Meio Ambiente  e Desenvolvimento Sustentável -
Semad -, o qual tem a finalidade de incentivar a ampliação e
conservação da base florestal nativa por meio da adoção de
instrumentos de gestão. A alocação de recursos para 2008 é de
R$1.700.000,00, estando previstos valores superiores ao inicial a cada
ano de vigência do novo PPAG, ou seja, à medida que o projeto for se
consolidando, serão concebidas novas formas de obter receitas, por
vínculo ou patrimônio, para garantir esse benefício.

Por fim, saliente-se a relevância social do projeto, que prioriza a
agricultura familiar e, em última análise, contribui para o alcance da
função social da propriedade, prevista no art. 186 da Constituição
Federal.

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

952/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 684/2007
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Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, “dispõe sobre o
atendimento do consumidor no estabelecimento do fornecedor”.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2º turno,
nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

A redação do vencido passa a integrar este parecer.
Fundamentação

A proposta em análise pretende estabelecer critérios para facilitar o
atendimento aos consumidores de produtos e serviços do Estado de
Minas Gerais.

A normatização proposta pelo projeto de lei em apreço é um reclamo
da sociedade consumerista. As concessionárias de serviço público
fecharam postos e agências de atendimento em todo o Estado,
passando a atender os consumidores eletronicamente, seja pela
internet, seja pelo serviço discado.

Contudo, os serviços eletrônicos oferecidos não são eficientes, o
que gera inúmeras reclamações diárias no Procon.

Há que se garantir um mínimo de transparência, eficiência e
proximidade do consumidor que não tem obrigação de entender ou
acompanhar os avanços tecnológicos implementados pelas
operadoras de serviço público.

A aprovação do projeto, por certo, evitará aborrecimentos e reduzirá
as reclamações dos consumidores que se vêem lesados por práticas
abusivas perpetradas por esses fornecedores.

As medidas cogitadas na proposição em tela estão em absoluta
consonância com os princípios norteadores das relações de consumo,
entre eles o da transparência e o da facilidade de acesso dos
consumidores às instâncias de reclamação mantidas pelas próprias
empresas, as quais se tornaram mais conhecidas como Serviços de
Atendimento ao Consumidor - Sac.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 684/2007 na forma do vencido no 1º turno.
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PROJETO DE LEI Nº 684/2007
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o atendimento aos consumidores por parte dos
fornecedores e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os fornecedores que mantêm contratos de adesão com dez

mil ou mais consumidores no Estado ficam obrigados a instalar postos
ou agências para atendimento personalizado ao consumidor.

Parágrafo único - Os postos ou agências para atendimento serão
instalados nos Municípios em que o fornecedor mantiver contratos de
adesão com mil ou mais consumidores.

Art. 2º - É vedado ao fornecedor obrigar o consumidor a utilizar
exclusivamente meio de atendimento telefônico ou eletrônico, sem
possibilitar-lhe o atendimento pessoal.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira, relator - Carlos Pimenta.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Emerson Tardieu de Aguiar Pereira,

Presidente da Fundação Felice Rosso por ter sido agraciado com a
Medalha Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena (Requerimento nº
1.258/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Biocor Instituto por ter sido agraciado com
o Prêmio Mineiro de Qualidade - Troféu Ouro (Requerimento nº
1.281/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fhemig pelo transcurso do 30º aniversário
de sua fundação (Requerimento nº 1.359/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com o Sr. Aluísio Pimenta pelo recebimento da
Medalha do Mérito Consular (Requerimento nº 1.378/2007, do
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
de congratulações com o Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do

Tribunal de Justiça, pelo recebimento da Medalha do Mérito Consular
(Requerimento nº 1.379/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sociedade Bíblica do Brasil por seus 60
anos de fundação (Requerimento nº 1.380/2007, da Deputada Gláucia
Brandão);

de congratulações com a Usiminas pelo transcurso do 45º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 1.381/2007, da
Deputada Rosângela Reis);

de congratulações com a Acesita pelo transcurso do 63º aniversário
de sua fundação (Requerimento nº 1.388/2007, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Sr. Carlos Mário da Silva Velloso pelo
recebimento do Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da
União (Requerimento nº 1.389/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Indústria Cerâmica Andradense S.A. -
Icasa - pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade 2007 e do
Prêmio Mineiro de Conservação e Uso Racional de Energia 2007
(Requerimento nº 1.391/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Instituto Cultural de Inhotim pela
passagem do primeiro aniversário de sua abertura oficial ao público
(Requerimento nº 1.392/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Coopervass pelo transcurso do 47º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 1.404/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Ministro da Saúde, ao Secretário Municipal de Saúde
e à Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte pela
inauguração do Centro de Especialidades Médicas (Requerimento nº
1.465/2007, da Comissão de Saúde);

de congratulações com o Secretário de Estado de Defesa Social
pela inauguração do presídio de Montes Claros (Requerimento nº
1.466/2007, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 20/11/2007
Presidência do Deputado Almir Paraca

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras da Deputada Elisa Costa - Leitura de manifesto -
Apresentação artística - Leitura de biografias - Entrega de placas -
Palavras do Sr. Maurício Tizumba Lino Moreira - Palavras do
Deputado Carlin Moura - Apresentação Musical - Palavras do Sr.
Presidente.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Maurício Tizumba Lino Moreira, representante do Movimento Negro;
Efigênia, Mãe do Terreiro Manzu Ngunzu Kaingo; Deputado Carlin
Moura, membro da Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade
Racial desta Casa; Maria Ilma Ricardo, Presidente do Sindicato das
Trabalhadoras Domésticas de Minas Gerais; Maria Graça Sabóia,
Coordenadora de Assuntos da Comunidade Negra da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte; Wanderlei Martins, Coordenador
Estadual do MST; e Deputada Elisa Costa, autora do requerimento
que deu origem a esta comemoração e Coordenadora da Frente
Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial desta Casa.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Cláudio Batista,

Prefeito Municipal de Mantena, das Exmas. Sras. Nara Alves
Paraguai, Vereadora do PT; e Rosimara da Silva Santos, moradora da
Comunidade de Quilombola de Sapé, de Brumadinho; e de alunos da
5ª Série da Escola Estadual Caetano Azeredo. A Deputada Gláucia
Brandão, membro da Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade
Racial, que estava aqui presente, solicita seja informado às
autoridades que compõem a Mesa e a todos os presentes que, neste
momento, infelizmente, não pode estar conosco por estar presidindo a
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reunião da Comissão de Cultura.
Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - Destina-se esta parte da
reunião à comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra.

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

que será interpretado pelo músico Arielton.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Deputada Elisa Costa
Quero cumprimentar o Deputado Almir Paraca, neste ato

representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; o Deputado Carlin Moura,
que também faz parte da Frente Parlamentar de Promoção da
Igualdade Racial; o Sr. Maurício Tizumba Lino Moreira, representante
do Movimento Negro, em cuja pessoa também homenageamos todos
os presentes; a Sra. Efigênia, Mãe do Terreiro Manzu Ngunzu Kaingo
- agradeço-lhe a presença -; a Sra. Maria Ilma Ricardo, Presidente do
Sindicato das Trabalhadoras Domésticas; de maneira muito especial e
com muito carinho, a Sra. Maria Graça Sabóia, Coordenadora de
Assuntos da Comunidade Negra da Prefeitura de Belo Horizonte; o
nosso companheiro Wanderlei Martins, Coordenador Estadual do
MST, em cuja pessoa agradeço a presença dos diversos movimentos
sociais presentes hoje, em Minas Gerais. Agradeço ainda aos
Deputados Domingos Sávio e Weliton Prado, que se fazem presentes,
e também às representações dos movimentos sociais das diversas
entidades e a todas as pessoas que nos acompanham pela TV
Assembléia.

Em nome da Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial,
cumprimento, de maneira especial, os negros e as negras, os índios,
as comunidades quilombolas e ciganas, enfim, todos aqueles que
representam a luta pela igualdade racial, contra o racismo e contra a
discriminação. O nosso agradecimento pelo comparecimento de todos
a esta reunião especial, que a Assembléia Legislativa realiza todos os
anos, em horários diferentes, como forma de reafirmar o nosso
compromisso e respeito às diversas manifestações e culturas
etnorraciais. Neste ano, completamos 36 anos de celebração do Dia
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Nacional da Consciência Negra, e esta reunião especial também
marca os 312 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Em 1971, o
Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, revelou que Zumbi dos
Palmares, símbolo da resistência negra, teria sido assassinado em
20/11/1695. O líder quilombola foi morto em uma emboscada na Serra
Dois Irmãos, em Pernambuco, depois de liderar uma resistência que
culminou com o início da destruição do Quilombo dos Palmares. Sete
anos depois, em 1978, ativistas reunidos em um Congresso do
Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial instituíram
a data como Dia Nacional da Consciência Negra. Zumbi dos Palmares
resistiu, lutou pela liberdade; celebramos neste 20 de novembro sua
memória e sua história, de alguém que organizou um povo, definiu
objetivos e estratégias e construiu, para uma parcela importante da
população, o desejo e a luta de liberdade. Para nós, Zumbi dos
Palmares vive em cada um de nós, na luta organizada de todos nós.
Ao longo de muitos anos assistimos à absoluta omissão do Estado
brasileiro em face das desigualdades e das discriminações raciais,
contabilizando uma trajetória de exclusão social e econômica dos
descendentes dos africanos. Essa omissão resultou na violação dos
direitos humanos, que combinam raça e gênero e afetam diretamente
os jovens e as mulheres negras, demarcando um cenário de
desagregação social, familiar e de redução da qualidade de vida. A
implementação de políticas públicas é importante e estratégica para
combater essa situação, porque a população negra ocupa os setores
em que as estatísticas demonstram a grande dificuldade de
escolaridade e a necessidade de melhores rendimentos e o maior
índice de desemprego no Brasil. A Frente Parlamentar pela Promoção
da Igualdade Racial tem como meta e referência contribuir para
integrar negros, índios, ciganos e demais grupos à plena cidadania,
bem como eliminar a exclusão, a intolerância racial e religiosa, a
xenofobia e diversas formas de discriminação, fruto de séculos de
doutrinação racista e excludente. A articulação da temática raça e
gênero deve se constituir em eixo estratégico permanente na
formulação de políticas públicas estruturantes, envolvendo todos os
setores de atuação do Estado, incidindo nos Planos Plurianuais dos
governos federal, estadual e municipal e na dimensão social e nas
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referentes à sustentabilidade do crescimento, desconcentração de
renda e na dimensão regional. Adotar medidas efetivas para a
mudança dessa cultura depende do acompanhamento e da execução
dessas políticas públicas de promoção da igualdade racial em todos
os âmbitos do Estado, por cada um de nós, junto aos movimentos
sociais, para que possamos avançar na convivência com eqüidade e
respeito à existência de todos os grupos étnicos e comportamentos
culturais e sociais diversos na sociedade. Para nós, essa luta se
traduz na afirmação dos direitos e oportunidades, principalmente para
nossa juventude, tão massacrada pelo preconceito.

O governo Lula iniciou esse processo no primeiro mandato, ao criar
a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial -
Seppir -, que vem conduzindo a política nacional. Para os próximos
quatro anos, prevê investimentos em programas integrados, para
ações afirmativas na educação, trabalho e renda, juventude,
regularização fundiária, cultura e religiosidade, coordenados pela
Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. O Plano
Plurianual prevê aplicação de R$13.000.000,00 para a saúde da
população negra e de quilombolas. O Presidente Lula convocou a II
Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial para o
período de 29 a 31/5/2008, em Brasília, que será coordenada pelo
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e pela Seppir. O
objetivo será a análise e a repactuação de princípios e diretrizes
aprovados na I Conferência Nacional, realizada em 2005, para a
efetiva implementação do plano nacional tanto pelo governo federal
quanto pelos Estados e Municípios. Em Minas Gerais, nossa frente
parlamentar defende que tenhamos políticas públicas também em
nosso Estado; para que isso aconteça, é preciso, de imediato, termos
também uma coordenadoria ou, como já reivindicam os movimentos
social, uma secretaria estadual de políticas públicas que integre as
políticas deste Estado em suas diferentes secretarias. É preciso
implementar também políticas no Plano Plurianual que estamos
discutindo nesta Assembléia, assim como no próprio Orçamento do
Estado, a partir de 2008. Apresentamos aqui o projeto de lei que dá
nova denominação ao Conselho de Participação e Integração da
Comunidade Negra, mudando-o para Conselho Estadual de
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Promoção da Igualdade Racial, deliberativo e paritário, definindo suas
competências e garantindo a participação popular. A implementação e
o avanço do Conselho certamente possibilitarão a implementação das
políticas públicas em Minas Gerais. Também queremos que a
sociedade participe efetivamente da implementação dessas políticas,
para que tenhamos recursos e possamos destinar investimentos neste
Estado. Em Minas Gerais, o governo estadual precisa assumir
efetivamente a política de promoção da igualdade racial. Queremos
registrar que uma das formas concretas de o Estado fazer isso é a
implementação não só do Conselho e de uma coordenadoria ou
secretaria para a implementação de políticas mas também da Lei
Federal no 10.639, promulgada em 2003, com a participação da
Assembléia Legislativa e a importante contribuição da Secretaria de
Educação. Ressaltando a importância dessa lei, reivindicamos hoje
que, em Minas Gerais, essa nossa comemoração efetive-se com a
inclusão, no currículo escolar, do ensino de história da África, da
história afro-brasileira e da cultura afrodescendente. Poderemos
comemorar, sim, este dia 20, se, em cada escola pública do ensino
médio deste Estado, for efetivamente implementada a Lei no 10.639.
Já conversamos com a Secretária Vanessa, que vai receber-nos,
acompanhados da representação dos movimentos sociais, e que nos
disse que também gostaria de ouvir sugestões e discutir formas de
efetivamente implementarmos essa lei no ensino médio do Estado de
Minas Gerais. Fazemos coro com isso, para que realmente
consigamos aprová-la e implementá-la.

Para finalizar, queremos conclamar todos desta Assembléia
Legislativa a pressionar o Congresso Nacional pela aprovação do
projeto de lei que trata do Estatuto da Igualdade Racial e prevê a
criação do Fundo Nacional de Promoção à Igualdade Racial. Registro
que, em Minas, também lutaremos pela implementação do Plano
Estadual de Promoção da Igualdade Racial, aprovado na I
Conferência, mas o qual ainda não conseguimos instituir. Por fim,
queremos a regularização fundiária, a demarcação e a titulação dos
territórios das comunidades quilombolas, comunidades negras rurais
de Minas Gerais, conforme artigos das Constituições Federal e
Estadual. Acreditamos que promover a igualdade racial e superar o
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racismo implica, antes de tudo, garantir condições iguais e dignas de
vida para todos, visando a superar as desigualdades regionais, de
raça, classe, gênero e orientação sexual.

Parabenizo a todos pela luta, pela presença. A maioria da população
de Minas Gerais é negra. Este é um Estado que tem uma diversidade
cultural e etnia muito forte em relação ao povo brasileiro. Espero
misturarmos toda essa diversidade cultural com homenagens e lutas,
mas também com implementação efetiva de políticas públicas no
Estado de Minas Gerais. Muito obrigada.

Leitura de Manifesto
O locutor - Convidamos a esta tribuna a Makota Célia Gonçalves,

Coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Religiosidade
Afro-Brasileiro - Cenarab -, que fará a leitura do Manifesto 20 de
Novembro.

A Makota Célia Gonçalves - Boa-tarde. Saúdo os componentes da
Mesa, na figura da Mametu Munhandê, Presidente da Comunidade
Manzu Ngunzu Kaingo, primeira comunidade reconhecida, por
autodeterminação, como quilombo de nosso Estado de Minas Gerais,
em comunidade de matriz africana.

Farei a leitura do Manifesto 20 de Novembro - Dia Nacional da
Consciência Negra. Trata-se de um manifesto escrito por várias
entidades do Movimento Negro Nacional. Na verdade, chamamos
esse manifesto de Carta à População Brasileira, e faz parte da nossa
proposta de um projeto político de anti-racismo e antiintolerância para
a sociedade brasileira. (- Lê:)

“Manifesto à população brasileira.
Construindo um projeto político do povo negro para o Brasil.
Há séculos, estamos em luta. Antes contra a escravidão, hoje

enfrentamos a discriminação e o racismo. Os anos de luta não foram
suficientes para que fossem corrigidas as condições que mantêm a
população negra, nos dias atuais, às margens do desenvolvimento do
Brasil.

O povo negro brasileiro sempre desempenhou um papel
determinante em todas as fases de produção da riqueza e da
economia do País. Todo o esforço empenhado na construção do
Brasil não foi suficientemente convertido em reconhecimento social e
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instrumento de mobilidade social da população negra. Antes e após o
escravismo colonial, nosso povo ainda se encontra sob as
determinações do sistema capitalista, sobrevivendo ao desemprego,
em atividades de baixa remuneração, sem acesso aos bens urbanos e
culturais, afastado do ensino de qualidade e constituindo as maiorias
excluídas das cidades e da cidadania.

Os acontecimentos que marcaram a luta contra o racismo no Brasil
nos anos 70 e nas décadas de 80 e 90 colocaram o debate da
desigualdade entre negros e brancos na agenda do Estado brasileiro
e, no início do século XXI, assumem uma nova conformação política
nas ações do Movimento Negro. Essa nova conformação rivaliza com
uma conjuntura em que a implementação de ajustes estruturais nas
economias de muitos países, entre eles o Brasil, baseados em planos
e projetos de cunho neoliberal, organiza a sociedade sob a lógica do
mercado, e até os direitos à cidadania. Na lógica do mercado, a
competição e o individualismo são estimulados em detrimento da luta
coletiva por melhores condições de vida, igualdade e ganhos mais
justos no trabalho, tornando uma imensa maioria de trabalhadores
excluída definitivamente da produção e do desenvolvimento.

Uma nova ordem mundial, impulsionada pelas elites dominantes,
tenta perpetuar-se com base na violência, que atinge principalmente a
juventude negra, na destruição do tecido social e cultural, na
manutenção das desigualdades raciais e de gênero. O
internacionalismo do combate ao racismo, tão importante para o
Movimento Negro contemporâneo na década de 70, é fundamental
para compreendermos como o processo de globalização interfere em
nossas estratégias de enfrentamento aos desafios atuais da luta
contra o racismo e a injustiça social no Brasil e no mundo.

Realizando uma ponte entre esses momentos importantes da longa
trajetória de organização do povo negro na luta e no combate ao
racismo no passado com a de nossos dias, as organizações nacionais
do Movimento Negro brasileiro estão empenhadas, numa ação
conjunta, para realizar o Congresso Nacional de Negras e Negros do
Brasil, que começou em 2007, em Belo Horizonte, e termina em 2008,
quando faz 120 anos da abolição incompleta.

O Congresso Nacional de Negras e Negros do Brasil tem como
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tarefa histórica a formulação de um novo projeto de nação e de
sociedade, um projeto político do povo negro para o Brasil.

A liberdade é o ideal pelo qual desde sempre e por meio dos séculos
os homens têm sabido lutar e morrer. Assim falou Patrice Lumumba,
um dos líderes das lutas de libertação dos povos de África. No Brasil,
nós, negras e negros, seguimos os seus passos, inspirados em Zumbi
dos Palmares, herói nacional das lutas por liberdade. Como todos
sabemos, um povo sem identidade é incapaz de lutar contra os seus
opressores. Mas não desconhecemos também que a identidade de
um povo é construída e é histórica.

A elite brasileira. No projeto de nação da elite republicana, os povos
negro e indígena foram excluídos, e é na condição de excluídos que
ambos se encontram nesta Nação republicana, criada à imagem da
elite brasileira, cujo objetivo era tornar o negro invisível com a sua
diluição numa população que estava sendo homogeneizada com
imigrantes europeus.

Na atualidade, as imagens da violência urbana cotidiana, veiculadas
pelos meios de comunicação, testemunham ofensas aos direitos
humanos em nosso país. Simbolizam ao mundo a desigualdade racial
de gênero e classe social e o caráter violento da injustiça social.

É preciso não esquecer que negros e negras eram barrados na
porta do mercado de trabalho por não ter boa aparência. A sociedade
e o Estado são ainda marcados pelo racismo, pelo machismo, pela
exclusão social, pela discriminação e pelo preconceito contra povos e
culturas.

Em momentos determinados, a elite brasileira aparenta reconhecer
direitos históricos da população negra, mas, com práticas
dissimuladas, reage às aspirações da juventude negra, que, por
desejar ter um futuro diferente dos seus iguais em idade, reivindica
cotas para o acesso ao Ensino Superior nas universidades.

As elites aparentam querer fazer justiça aos povos negro e indígena,
os excluídos da Nação, mas relegam ‘ad infinitum’ os direitos
constitucionais das comunidades quilombolas e indígenas, ao não
realizar a demarcação, a titulação, a legalização e a indenização das
terras que lhes foram usurpadas. As denúncias de racismo e as
reivindicações de direitos sociais mínimos não levaram a elite
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brasileira a nos fazer concessão alguma.
Reparação Histórica. O tráfico e o trabalho escravo, reconhecidos

como crimes contra a humanidade, são crimes da história e refletem-
se no presente, como crimes continuados. Exigimos reparação
histórica ao Estado - responsável pelo tráfico transoceânico, pela
escravidão a que nossos antepassados foram subjugados e,
sobretudo, pela implantação do projeto de nação branca, republicana,
que condenou negras e negros a permanecer, por décadas, na
condição de subcidadania.

Um projeto político do povo negro para o Brasil: é um imperativo
ético fazer uma contraposição a esta estrutura racista e machista, que,
há longo tempo, tem como meta a preservação do capitalismo e da
hegemonia branco-européia sobre as outras etnias que constituem a
sociedade brasileira. A necessidade de um novo projeto fica a cada
dia mais evidente, pois, embora avancemos em nossa luta e
acumulemos importantes vitórias, a condição de vida da maioria da
população negra permanece inalterada e, em muitos casos,
agudizada.

Precisamos estabelecer novas ferramentas teóricas, políticas e
organizativas para fazer avançar o Movimento Negro Brasileiro.
Vamos construir um projeto político com estratégias para a superação
do racismo no Brasil, em que seja possível a convivência democrática,
fraterna e a justiça social. O nosso projeto político do povo negro para
o Brasil pressupõe que a Nação tem de ser redefinida. É preciso
redefinir o Brasil como uma nação pluriétnica e multicultural, uma
nação para todos os povos que compõem a sociedade brasileira,
portanto, um projeto político antagônico à nação uniétnica e
unicultural, de cultura européia da elite brasileira, cuja implantação
mantém, nos dias atuais, o Brasil como uma nação para poucos.

O Estado brasileiro tem de ser reorganizado. O Estado atual como
uniétnico e unicultural tem de ser reorganizado como reflexo da nação
que diz representar. Um Estado pluriétnico e multicultural, laico - sem
religião - e com um ensino que tenha bases na cultura dos povos que
constituem a população. Um Estado que garanta a convivência
harmônica da diversidade cultural dos que habitam o território
brasileiro.
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A sociedade tem de ser reestruturada para ser capaz de incorporar
no esforço produtivo os desempregados, os subempregados, os que
se encontram em atividades de subsistência e os jovens que a cada
ano se apresentam ao mercado de trabalho. Uma reestruturação da
sociedade com base no princípio de ‘a cada um de acordo com sua
habilidade, a cada um de acordo com suas necessidades’.

A nossa ancestralidade na África ensina que ‘não é necessário
esperança para lutar nem é preciso vencer para perseverar’. O
importante é ter consciência da função que a história reservou para
aqueles que fazem o processo de luta de libertação de seu povo.

Exigimos a implementação de políticas públicas de igualdade racial.
Entendemos que aspectos da violação dos direitos humanos

combinam raça e gênero, que afetam diretamente as mulheres
negras, demarcando um cenário de desagregação social, familiar e de
redução da qualidade de vida.

A articulação da temática raça e gênero deve constituir-se eixo
estratégico permanente na formulação de políticas públicas
estruturantes, envolvendo todos os setores de atuação do Estado -
incidindo nos Planos Plurianuais dos governos federal, estadual e
municipal, e na dimensão social e nas referentes à sustentabilidade do
crescimento, desconcentração de renda e na dimensão regional.

A implementação de políticas públicas é importante e estratégica,
porque ocupamos os setores em que as estatísticas demonstram o
menor nível de escolaridade, os mais baixos rendimentos e o maior
índice de desemprego no Brasil. Os dados comprovam que o racismo
é assim: uma ideologia que legitima a concentração de riqueza, a
exclusão da maioria por meio da manutenção da injustiça social.

Portanto, se quisermos reduzir os impactos negativos das
desigualdades raciais existentes na sociedade brasileira, devemos
priorizar as regiões metropolitanas, diminuir a violência urbana,
equacionar a segurança pública, gerar expectativa para a juventude
negra e melhorar a qualidade de vida das mulheres negras. Nessa
perspectiva, queremos: cotas raciais na UFMG e aprovação da Lei de
Cotas, Projeto de Lei nº 73/99; aprovação do Estatuto da Igualdade
Racial com o Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial;
instituição do dia 20 de novembro - Dia Nacional da Consciência
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Negra - como feriado municipal em Belo Horizonte e também como
feriado estadual e nacional; aprovação do Projeto de Lei nº
7.198/2002, do Senado Federal, que concede anistia póstuma a João
Cândido, o Almirante Negro, que liderou, em 1910, a Revolta da
Chibata; contribuição obrigatória ao FGTS para as trabalhadoras
domésticas, regulamentação da jornada de trabalho, o pagamento de
hora extra e a estabilidade no emprego; ampliação da dotação
orçamentária e financeira da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República - Seppir -;
criação das secretarias de Estado e municipal de políticas de
promoção da igualdade racial e os respectivos conselhos estadual e
municipal; implementação do Plano Estadual de Promoção da
Igualdade Racial a partir das proposições e resoluções aprovadas na
Conferência Estadual de Igualdade Racial; implementação e aplicação
dos dispositivos da Lei nº 10.639, sancionada pelo Presidente da
República em 9/1/2003, que torna obrigatório o ensino da história e
cultura africana e da história e cultura afro-brasileira na educação
básica e no ensino médio, em todas as escolas públicas e privadas de
Minas Gerais; implementação do Programa Nacional de Atenção à
Saúde da População Negra, com o estabelecimento de um Pacto pela
Eqüidade Racial na Saúde, nas três esferas de gestão do SUS,
priorizando as metas de redução da mortalidade precoce da
população negra, principalmente às relativas à mortalidade infantil,
materna e de jovens - estas associadas aos homicídios -, pela perda
de anos potenciais de vida produtiva, entendida como questão de
segurança social e desenvolvimento sustentado nacional;
regularização fundiária, demarcação e titulação dos territórios das
comunidades quilombolas, comunidades negras rurais e urbanas de
Minas Gerais, conforme o art. 68 das Disposições Gerais e
Transitórias da Constituição Federal e o Decreto 4.887, de
20/11/2003; criação do Centro de Informação e Referência da Cultura
Afro-Brasileira em Minas Gerais; introdução do quesito raça-cor nos
sistemas de informação dos órgãos governamentais e adoção do
recorte racial e de gênero nas políticas sociais, nos programas de
desenvolvimento regional, de urbanização e moradia, e no incentivo à
capacitação e créditos especiais para o apoio ao empreendedor
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negro; implementação de um programa nacional de construção de
moradias populares por meio do Ministério das Cidades, da Caixa
Econômica Federal e do Fundo Nacional de Moradias de Interesse
Social, priorizando a revitalização e a requalificação urbana e
ambiental dos assentamentos humanos - favelas - dos grandes
centros urbanos, visando a reduzir a precariedade dos padrões de
habitabilidade da nossa população; promoção da cooperação do
Brasil com os países da África, América Latina e Caribe, por meio dos
intercâmbios culturais, educacionais e acordos bilaterais nas áreas de
ciência e tecnologia, comércio e indústria, educação, saúde, cultura e
agricultura.

Em Minas e no Brasil, as desigualdades raciais são muito graves,
porque o País edificou um sistema capitalista sobre um sistema
escravista. É evidente que a ideologia racista, gestada no período da
escravidão, passou a ser legitimadora da exclusão racial e social
promovida pelo capitalismo. Portanto, o atual debate sobre o
desenvolvimento do Brasil deve pressupor a promoção da igualdade
racial e o combate ao racismo. Isso significa que promover a
igualdade racial e superar o racismo implica, antes de tudo, garantir
condições iguais e dignas de vida para todos, visando a superar as
desigualdades regionais de raça, classe, gênero e orientação sexual.
Desenvolvimento com promoção da igualdade racial e combate ao
racismo implica a redistribuição radical das riquezas e dos gastos
públicos para as políticas de atendimento às demandas sociais.
Implica priorizar os setores menos favorecidos, principalmente
aqueles que sintetizam alto grau de pobreza, de discriminação racial
ou de gênero, na perspectiva de atingir a igualdade de condições
sociais. Desenvolvimento com promoção da igualdade racial implica a
ampliação do ensino superior público e privado para a população
negra, assim como questionar a expansão e os efeitos nocivos do
agronegócio, em defesa dos territórios, das tradições e dos saberes
dos quilombolas. Desenvolvimento com promoção da igualdade racial
e combate ao racismo implica que é urgente e necessária a
democratização do poder e dos meios de comunicação social, a
distribuição da renda, o acesso à propriedade da terra e o
fortalecimento do ensino público. É impossível pensar o
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desenvolvimento, a promoção da igualdade racial e a superação do
racismo sem que essas condições sejam garantidas para todos e
todas, sem optarmos por um projeto político fundado na igualdade
racial e na pluralidade cultural do Brasil.

Guerreiras e guerreiros da liberdade! Por fim, é importante afirmar
que os militantes do movimento negro são responsáveis por trazer
essa história até aqui. Não podemos deixar que os detentores do
poder político e econômico e os donos dos meios de comunicação
continuem a manipular nossa memória coletiva. Nas últimas três
décadas, testemunhamos derrotas, vitórias e avanços institucionais
importantes. Continuamos na luta política e cultural contra o racismo
visando à superação do nosso desafio mais profundo: a conquista dos
direitos sociais da população negra, dos povos indígenas, das
mulheres e dos pobres na sociedade brasileira. Para isso, será
necessário contar para as crianças nas escolas que Zumbi é nosso e
está vivo nos corações e nas mentes de milhões de pessoas que
lutam contra o racismo, a violência e a opressão. Além disso, contar
para as crianças que os direitos humanos no Brasil tiveram no
Quilombo de Palmares o início das grandes conquistas históricas e
que lá homens e mulheres negras escreveram as mais belas páginas
de luta de libertação no Brasil. Portanto, não somos filhos da
escravidão, mas sim, herdeiros das lutas pela liberdade no Brasil. Viva
Zumbi e o povo de Palmares!”

Essa carta à Nação brasileira carrega as assinaturas do Congresso
Nacional de Negras e Negros do Brasil - Conneb -, da Coordenação
Nacional de Entidades Negras - Conen -, do Movimento Negro
Unificado - MNU - de Minas Gerais, da Fundação Centro de
Referência da Cultura Negra de Minas Gerais - FCRCN -, da União de
Negros pela Igualdade de Minas Gerais - Unegro -, do Centro
Nacional de Africanidade e Religiosidade Afro-Brasileira - Cenarab -,
dos Agentes de Pastoral Negros - APN -, da Comissão Nacional
contra a Discriminação Racial da CUT-MG - CNCDR-CUT -, do
Seabra-MG, do Movimento Nacional Bantu - Monabantu -, do Centro
de Referência da Cultura da Mulher Negra de Minas Gerais - CRCMN
-, do Congresso Nacional Afro-Brasileiro - CNAB -, do Grupo Iúna
Capoeira de Angola, do Nzinga - Coletivo de Mulheres Negras, da
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Aldeia Quilombo Século XXI, da Educafro de Minas Gerais e do
Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual - Cellos - de Minas
Gerais.

Viva o 20 de novembro! Viva o Dia Nacional da Consciência Negra!
Por um Brasil sem racismo, sem machismo e sem homofobia! A luta
continua, e nossa vitória é certa. Muito obrigada.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação da

Companhia Baobá de Arte Africana.
- Procede-se à apresentação artística.
A Sra. Júnia Bertolino - Salve! Parabenizo todos os representantes.

Salve Munhandê! Parabenizo todas as pessoas que receberam
homenagem, como Maurício Tizumba, como a nossa representante,
que é uma guerreira, uma líder comunitária. Enfim, agradeço a todos
que estão aqui presentes. Esta é a Companhia Baobá de Arte
Africana.

Leitura de Biografias
O locutor - Convidamos a esta tribuna a Makota Tânia Cristina,

Coordenadora Executiva Estadual do Monabanto - Minas Gerais -,
também do Terreiro Manzu Ngunzu Kaingo, que fará a leitura de um
trecho da biografia de D. Efigênia, uma das homenageadas desta
tarde.

A Makota Tânia Cristina - A bênção de Mametu de Inkize Munhandê,
a bênção de todos os mais velhos, a bênção de todos os meus mais
novos, a bênção de Lembá, a bênção de Kayá, a bênção Nzazi. Boa-
tarde a todos. É uma emoção muita grande ver aqui a história de
Mametu de Munhandê, mas tentarei. Conhecida carinhosamente
como Mãe Efigênia, Mametu Munhandê nasceu em Ouro Preto e
mudou-se para Belo Horizonte em 1954, aos 8 anos de idade. Três
anos depois, em 1957, após “bolar” na rua, passou a freqüentar
centros. Foi iniciada por D. Maria, cujo centro foi extinto. Mametu
Munhandê, Mãe Efigênia freqüentou o centro até 1968, com o
falecimento de D. Maria neste ano. Daí ela começa a freqüentar o
Centro de Pai João do Congo, cujo zelador era o Sr. João Ovídio, do
Bairro Saudade. Ela permaneceu nesse Centro por alguns anos.
Posteriormente, no Bairro Nova Vista, freqüentou o Centro
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Caminheiros de São Lázaro, que tinha como zelador o Sr. Zito. No
ano de 1979, D. Efigênia ajudou um senhor com algumas oferendas
da mata. Esse senhor trabalhava na Avenida Getúlio Vargas. Ele
obteve os resultados que queria a partir dos trabalhos que Mãe
Munhandê fez para ele. Como recompensa, ele passou para ela o
terreno onde fica hoje a casa do Manzu Ngunzu Kaingo, antigamente
e hoje ainda carinhosamente conhecido como Senzala Pai Benedito.
Ela começou a construir a casa nesse terreno, no Bairro Santa
Efigênia. No início, construiu uma casa muito simples, de madeira, e,
como iniciada em umbanda, começou a fazer os trabalhos nesse
terreno. Daí percebeu que a comunidade dessa área era composta
por pessoas muito pobres, que sempre vinham buscar nela ajuda e
assistência.

A partir dessa assistência, a mãe Munhandê passa a ter mais ou
menos uns 40 filhos adotivos, número que hoje deve ter aumentado
ainda mais. Ela começou a dar assistência a essa comunidade e às
famílias, ou melhor, as crianças começaram a aparecer em sua porta
e ela começou a fazer esse trabalho. Mais tarde, ela passa novamente
por um processo e, após “bolar” na rua, pensa em se iniciar no
candomblé. Em seguida, sai à procura do Tateto Arabomi, e ele
começa o processo de iniciação dela. Como ele não poderia concluir
todos os processos de iniciação, ele passa a cabeça de Munhandê
para a Sra. Sônia de Talanderê, em Contagem.

Então, de 1982 a 1989, o Sr. Tateto Arabomi está em seu terreiro
realizando seus toques de candomblé. Nesse meio tempo, a Sra.
Munhandê, Mãe Efigênia, está concluindo seus processos de
iniciação, que duram uma vida inteira. Enquanto isso, ela continua em
seu terreiro realizando suas obras e trabalhos de assistência social.
Então, ela começa a tocar o Candomblé de Nação Angola e, como a
casa era conhecida como Senzala Pai Benedito, ela continuou sendo,
carinhosamente, chamada por esse nome até que, há cerca de um
ano e pouco, ela foi registrada com o nome de Casa Manzu Ngunzu
Kaingo, que significa Casa da Força Kaingo, que é a Casa da Força
de Matama.

Entre os trabalhos que são realizados na Senzala Pai Benedito ou
na Casa Manzu Ngunzu Kaingo, estão os trabalhos de iniciação,
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confirmação, batizados, casamentos e os toques de umbanda, que
são feitos, em média, duas vezes por mês. Mas ela, até hoje, continua
com o seu trabalho de assistência social, com 67 crianças. Esse
número cresceu, mãe? Parece que sim. Temos lá, hoje, 72 crianças.

Trata-se de um trabalho dirigido pelos Tatas Kambonos da Casa,
pela primeira Makota da Casa, a Makota Kidoialê. Aliás, está presente
ali um dos Tatas Kambonos da Casa. Eles coordenam esse trabalho,
que é um trabalho de samba de roda e de dança. A Júnia Bertolino
esteve aqui e ministrou uma aula de dança afro. Também fazemos um
trabalho de cânticos africanos, no local onde o Mestre Tysson dá aula
de capoeira. É um trabalho voluntário de todas essas pessoas, que
acolhem essas crianças, passando os informes e a nossa tradição de
matriz africana para todas elas. É um trabalho feito por eles, em prol
da comunidade, para essas crianças a partir dos 7 anos e para esses
jovens até os 17, 18 anos.

Trata-se de um trabalho feito sem ajuda nenhuma. Não temos ajuda
de nenhuma instituição, de nenhuma ONG, de ninguém. É um
trabalho desenvolvido, carinhosamente, pela nossa Mãe Mametu
Munhandê. A benção, minha mãe.

O locutor - Convidamos a esta tribuna a Makota Ana Maria dos
Anjos, do Movimento Negro de Governador Valadares, que fará a
leitura de um trecho da biografia de outro dos nossos homenageados
desta tarde, Maurício Tizumba Lino Moreira.

A Makota Ana Maria dos Anjos - Boa tarde a todos e a todas. Na
pessoa da nossa Deputada Elisa Costa, cumprimento toda a Mesa e
peço a ela que leve o nosso amor e o nosso carinho a essa Frente
Parlamentar, que tem a ousadia de enfrentar este grande desafio em
busca da igualdade racial. Leve o nosso carinho a essa Frente
Parlamentar.

Maurício Tizumba: artista preocupado em manter viva a cultura
negra, especialmente as várias tradições de origem africana em Minas
Gerais. Essa cultura começou a ser desenvolvida no Brasil desde as
primeiras décadas após a chegada dos escravos vindos do continente
africano para o País.

Maurício Tizumba começou sua carreira 33 anos atrás. Como um
excepcional apoiador da influência afro nas artes, ele tem trabalhado



1659

para manter sua herança africana em seus trabalhos artísticos em
música, dança, televisão, teatro e cinema. Influenciado por familiares
que lutaram para manter viva na cultura brasileira algumas das
celebrações africanas tradicionais, Tizumba tornou-se Capitão da
Guarda de Moçambique, um grupo que celebra o congado, uma
manifestação religiosa de origem africana envolvendo pantomimas
que derivam de festivais de coroação africanos, com elementos
europeus, e são dedicadas à protetora tradicional dos negros no
Brasil, Nossa Senhora do Rosário, e a vários santos negros,
especialmente São Benedito e Santa Efigênia. As celebrações
envolvem canto, dança, tambores, procissões de rua, bandas ao vivo
e festejos em geral. A origem dessa celebração no Brasil vem do
Estado de Pernambuco, e ela chegou em 1710 a Minas Gerais, que
se tornou um dos mais importantes Estados na preservação de sua
história.

Músico, cantor, ator e compositor, Tizumba é um dos mais populares
e completos artistas, com um estilo humorístico que lhe é peculiar,
fazendo-o capaz de estabelecer uma relação de sinergia entre a
platéia e o artista. Ele possui um carisma surpreendente, que sempre
arrebata a atenção do público. Dono de uma técnica típica e sempre
original em tudo o que faz, é ainda capaz de, mesmo com sua arte
multifacetada, ser coerente e persistente nas suas crenças.

A criatividade ilimitada de Maurício Tizumba torna-o um artista
genuinamente brasileiro, que pode também ser visto como universal
em virtude de sua força, sinceridade e avidez por preservar suas
raízes africanas e disseminar sua arte pelo mundo. Com mais de 33
anos de carreira, Maurício Tizumba vem desenvolvendo importante
trabalho na área da cultura negra em Minas Gerais e no Brasil.

Entrega de Placas
O locutor - Neste instante, o Deputado Almir Paraca, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará entrega ao Sr. Maurício Tizumba Lino Moreira,
representante do movimento negro, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “No dia em que se
rememora a vida do líder Zumbi, o povo mineiro agradece a todos
aqueles que se dedicam a construir uma sociedade realmente justa,
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democrática e igualitária, por meio da conscientização da riqueza da
diversidade racial e cultural e da contribuição dos negros para a
história do Brasil. Homenagem da Assembléia Legislativa por ocasião
do Dia Nacional da Consciência Negra”.

O Sr. Presidente - Convido a Deputada Elisa Costa, autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem, e o Deputado Carlin
Moura para nos acompanharem na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos D. Efigênia a juntar-se aos homenageados

neste momento, para também receber uma placa. (- Pausa.) A
Deputada Elisa Costa presta homenagem a D. Efigênia, oferecendo-
lhe uma placa que contém os seguintes dizeres: “Homenagem da
Deputada Estadual Elisa Costa, Coordenadora da Frente Parlamentar
de Promoção da Igualdade Racial. Mametu de Inkize Munhandê”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Maurício Tizumba Lino Moreira

Boa tarde. Surpreendo-me sempre que vejo o esforço e a luta da
gente, do povo negro, porque acho que existe uma preguiça e uma
falta de vontade política em relação a isso. Mas quero cumprimentar a
todos da Mesa: Almir Paraca, com quem trabalhamos desde longa
data na luta da consciência social do povo brasileiro; Mametu
Munhandê, a bênção - para mim, é uma alegria estar com você neste
momento -; Carlin - bom demais que esteja aqui -; e Elisa Costa, neste
momento à frente da coordenação da Frente Parlamentar, junto com o
pessoal; e a Ilma.

Fico feliz de estar aqui, neste momento. Sou filho de Kizalelu, da
Ekede desta nossa grande cidade de Belo Horizonte, que é uma das
mais racistas do Brasil. Sou neto de Orminda Benzedeira, uma Preta-
Velha que foi importante para muita gente. Ela benzia e curava
quebranto, tosse, queimadura, picada de cobra, mau-olhado e ventre
virado. Essa era minha avó.

Falei de duas mulheres importantes: minha mãe e minha avó. Nasci
artista, congadeiro e candomblecista. Sou filho da Casa de Nepangi.
Sou congadeiro desde menino, porque outra mulher entrou na minha
vida, a minha tia, que me entregou um bastão e disse: “A partir de
agora, você passa a ser um Capitão”. Toda a minha lembrança está
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na infância. Tudo, tudo o que me movimenta hoje está claro, cristalino
na minha cabeça. Se toco meu tambor, se canto, se danço, é por
causa dessa força de resistência. Estamos aqui nesta Casa e gostaria
de falar até com um pouco mais de pressa, porque o povo negro tem
pressa, pois lhe foi tirado tudo. Não podemos dar mais tempo. Quero
cota, sim. Quero. Temos pressa, precisamos correr. Quando falo
dessa pressa, vem à minha mente D. Bela, que habita há anos a
Pedreira, o alto Santo André. Para ela bater o seu terreiro de
umbanda, todos os dias tinha de descer para pedir licença à polícia da
Lagoinha. Hoje ela está com 106 anos, firme e lúcida. Para mim, ela é
um símbolo de resistência. Hoje recebo essa placa, mas, sem
demagogia, queria que ela fosse um grande teto em que todo o povo
negro tivesse seu lugar de direito, com tudo o que lhe foi tomado. A
igreja nos deve muito e não teria como nos pagar; essa sociedade
também nos deve tanto. Quando ouço a fala bonita da Deputada, a
leitura da Célia, minha Makota querida, e tudo o que foi dito aqui,
penso que temos de repetir isso todos os dias. Se não repetirmos
essas palavras, elas passam. Para nós, negros, tudo passa muito
rápido, e não podemos deixar cair no esquecimento. Quando se fala
das cotas, ressalto que temos de tê-las rápido, não podemos esperar
mais. Quando se fala do Dia da Consciência Negra como feriado, tem
de ser rápido, não podemos esperar mais. Quando se fala em incluir o
estudo afro-brasileiro em todas as escolas, sejam públicas, sejam
privadas, tem de ser rápido. Não podemos esperar mais. Sabemos
que estamos numa sociedade de Minas Gerais, belo-horizontina, que
é medrosa, covarde.

Tudo para o nosso povo negro só melhorará se buscarmos e
tirarmos o que é nosso de direito. Enquanto a coisa for lenta,
amargaremos um bom tempo esperando o que já era nosso e nos foi
tomado. Não queria delongar-me, porque sei que o nosso povo negro
tem pressa, não podemos esperar. Vejo o Presidente Lula lançando o
PAC Quilombola para ajudar na resistência do povo negro no nosso
país. Peço aos orixás, a Senhora do Rosário, a todos os santos
pretinhos da nossa Corte do Rosário que nos dêem força para
continuarmos lutando, com todas as adversidades que existem, para o
nosso povo negro. Com todas, todas! Que tenhamos força suficiente
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para sermos resistentes e buscarmos o que é nosso de direito.
Quando digo isso, digo buscar com pressa. Poderia ser um pouco
mais radical: é arrancar, pois não dá para esperarmos muito tempo.
Esse povo que construiu este país e que está nos bolsões de miséria,
nos grotões, não pode mais ficar sem todo o tipo de assistência que
há. Este meu tambor não parará de bater, e o meu canto não calará.
Hoje coloco a minha filha para tocar o meu tambor, pois, se um dia eu
falhar, o tambor dela continuará batendo. Despeço-me aqui porque
nós, negros, temos pressa. Que a nossa situação melhore o mais
rapidamente possível.

Palavras do Deputado Carlin Moura
Exmo. Sr. Deputado Almir Paraca, que preside hoje, sem dúvida

nenhuma, a mais bonita e emocionante reunião especial que já tive
oportunidade de presenciar nesta Casa; nossa querida Deputada Elisa
Costa, Presidente da Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade
Racial; Maurício Tizumba, grande artista, representante desse
belíssimo povo negro mineiro; nossa querida mãe Manzu Ngunzu,
nossa homenageada de hoje; Maria Ilma Ricardo, Presidente do
Sindicato das Trabalhadoras Domésticas; Maria da Graça Sabóia,
Coordenadora dos Assuntos da Comunidade Negra da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte; queridos irmãos e irmãs presentes, povo
de Minas Gerais.

Nesta terça-feira, 20 de novembro, comemoramos o 312°
aniversário do suplício de Zumbi dos Palmares. Há prenúncios
promissores nos horizontes do Movimento Negro brasileiro. Em várias
cidades estão sendo realizadas manifestações com plataforma
unificada pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, pela
política de cotas e pela transformação do 20 de novembro em feriado
nacional. Neste exato momento, na Praça Sete, o Movimento Negro,
juntamente com diversos movimentos populares de Belo Horizonte,
realiza esse ato. E, coincidentemente, nesta data também, o
Movimento Negro, junto com o MST, faz uma reivindicação
permanente no que diz respeito ao massacre de Felisburgo, ocorrido
justamente no dia 20/11/2004. Nessa cidade foram assassinados
cinco trabalhadores rurais. E, transcorridos três anos desses
assassinatos, desse massacre, ainda não há nenhum preso, nenhum
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condenado, nenhum assentado. E a Justiça mineira insiste em
continuar com os olhos vendados. O Tribunal de Justiça precisa tomar
uma providência urgente, pois massacres como esse, sem solução,
significam reproduzir a abominável escravatura que por anos assolou
nosso país. Já se vão três décadas desde os primeiros passos do Dia
da Consciência Negra, em 1971 e 1978. Quem olha o caminho
percorrido, sobretudo recentemente, constata o quanto se avançou. O
primeiro dos seus feitos é a construção, coletiva e contemporânea, do
herói Zumbi dos Palmares. Sim, pois um herói é um homem, uma
mulher, mais as condições de sua vida e morte e, antes de tudo, o
lugar que ocupa na consciência partilhada por um povo.

Zumbi, nascido livre em Palmares, em 1655, escravizado na
infância, negro fugido aos 15 anos, chefe do maior dos quilombos
brasileiros aos 25 anos, guerrilheiro após a destruição de Palmares,
em 1694. Um ano depois, foi atraiçoado, capturado, ferido, morto e
decapitado. Nem por isso virou herói. A ideologia dominante branca
européia reservou-lhe o papel de bandido durante dois séculos.
Mesmo depois, ficou relegado a um canto do limbo da história. Foi o
movimento negro, pelas mãos do povo organizado, que o resgatou e
abriu seu caminho até o posto de herói da luta pela liberdade, talvez
aquele com uma presença mais viva na consciência coletiva
contemporânea. O resgate de Zumbi é fruto de um movimento negro
que ganha espessura e densidade. A fragmentação que prevaleceu
por um bom tempo cede lugar a um notável esforço unificador, com o
Congresso Nacional de Negras e Negros do Brasil e sua primeira
assembléia já realizada, em São Paulo, além de outras previstas para
Porto Alegre, Belém e a conclusão em Salvador. Nesse esforço, vai-
se construindo também um pensamento capaz de combinar
consistência teórica, coerência política e sensibilidade de massas, que
se recusa a permanecer no gueto e busca o fortalecimento dos laços
entre militâncias e bases. Zumbi teria gostado de ver: neste 20 de
novembro, laboriosa e entusiasticamente, o Movimento Negro se
afirma como uma das mais ricas vertentes dos movimentos populares
brasileiros, os movimentos de um povo de quilombolas em luta por
sua libertação social.

Viva Zumbi dos Palmares! Viva os negros e negras do nosso
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querido Brasil, que nasceu africano!
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação
musical do músico Arielton, que cantará a música “Não provou”, de
sua autoria, e, em seguida, do músico Queiroga, que apresentará a
música “No woman no cry”.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Gostaria de cumprimentar o nosso caro amigo Maurício Tizumba
Lino Moreira, representante do Movimento Negro. Tizumba, desejo
que os tambores continuem ressoando em Minas Gerais e levando,
com muita propriedade, todo o clamor e vigor do povo negro do
Estado. Até que possamos ter os nossos tambores exclusivamente
para celebração e não necessitemos mais de usá-los para veicular
protestos e reivindicações, cremos que esse dia chegará. Se Deus
quiser, haverá um tempo em que 20 de novembro será motivo de
muita celebração, só de celebração. Gostaria de cumprimentar, com
toda a reverência, e pedir bênção a D. Efigênia, nossa Mãe do
Terreiro Manzu Ngunzu Kaingo, desejando-lhe que essa tradição
continue viva e vibrante para continuar compondo a riqueza religiosa e
espiritual das nossas Minas Gerais; as Sras. Maria Ilma Ricardo,
Presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, desejando-
lhe muita força e sucesso no seu trabalho, na sua luta; e Maria Graça
Sabóia, Coordenadora de Assuntos da Comunidade Negra da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; a nobre Deputada Elisa Costa,
autora do requerimento que deu origem a esta comemoração,
guerreira de todas as cores e todos os credos; o nosso querido
Deputado Carlin Moura, membro da Frente Parlamentar de Promoção
da Igualdade Racial, um combatente e guerreiro desta Casa; e todos
os presentes.

Ficamos, realmente, honrados e felizes por presidir esta reunião
especial, bonita, vibrante e colorida, com tantas Lideranças e com
tantos amigos aqui nesta tarde. Não é em todos os dias que a
Assembléia vive momentos tão significativos como estes. Antes de
passar ao pronunciamento, convido a todos para, no dia 30 de
novembro, das 9 horas às 16h30min, no Plenário da Assembléia
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Legislativa de Minas Gerais, participarem do debate público “Direitos
Humanos dos Quilombolas”. Convido também para o lançamento da
revista “Angoleiro é o que eu sou”, às 20 horas de hoje, na Casa do
Conde, dentro do Festival de Arte Negra - FAN. No nosso ponto de
vista, a diversidade cultural é tão importante para a democracia
verdadeira e plena quanto é a diversidade biológica para a garantia do
sistema da vida. Portanto todas as manifestações culturais e,
particularmente, as de matrizes africanas - para nós, aqui no Brasil -
são de fundamental importância para estabelecermos uma verdadeira
democracia no País, seja social, seja econômica, seja racial. Uma vez
mais esta Assembléia comemora o Dia Nacional da Consciência
Negra, motivado pela memória de Zumbi dos Palmares, cujo exemplo
de bravura e de combate pela liberdade vem iluminando a afirmação,
entre nós, de uma nova consciência da cor, da igualdade e da
cidadania. O nome de Zumbi significa a ‘força do espírito presente’, e
foi essa força que animou os descendentes dos africanos
transplantados da terra de origem a suportarem a escravidão deste
lado do oceano. Aqui, apesar de uma história de sofrimento, criaram
novas raízes, sobrevivendo com traços importantes de sua cultura, e
hoje buscam o respeito e a completa integração a todas as
modalidades da vida social.

Vivemos um momento em que observamos, felizmente, inverter-se o
fluxo da história, até então madrasta para uma importante parte de
nossa população. Após o estigma da servidão, não se deram aos ex-
escravos possibilidades de uma sobrevivência digna como as que se
ofereceram aos imigrantes brancos vindos da Europa. Abandonados à
sua própria sorte, veriam seus descendentes concentrarem-se nas
periferias urbanas, dando origem às favelas - desprovidas de infra-
estrutura e de saneamento básico -, praticamente confinados em um
ambiente tão desumano quanto o das antigas senzalas. A esse
histórico de obstáculos impostos à vida dos negros, veio somar-se a
manipulação do preconceito presente no mito da democracia racial
brasileira, finalmente denunciado e em processo de superação. A luta
do movimento negro permanece presente na afirmação de seu direito
de cidadania, incluindo escola, trabalho e salários, sem se descuidar
da preservação da cultura e das tradições. A política de cotas na
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universidade, ainda combatida e desqualificada por muitos, é uma
medida de emergência para reparar a exclusão da juventude negra de
uma legítima formação universitária. Se hoje reconhecemos muitos
avanços na luta afirmativa do movimento negro, a rememoração de
Zumbi dos Palmares ainda é motivo de reflexão para que as futuras
gerações tenham pleno acesso às condições de igualdade e liberdade
na vida social brasileira.

Vemos como os indivíduos afrodescendentes, num reflexo positivo
da afirmação dessa luta, vêm ocupando lugares cada vez mais
destacados nos mercados da televisão e da publicidade,
demonstrando que o negro brasileiro tem um rosto próprio e
necessidades próprias de consumo. Também temos uma mulher
negra ocupando cargo ministerial e um jurista negro integrando o
quadro de nossa mais alta corte judicial, embora ainda apareçam
como exceção, quando deveriam representar a proporção real de
negros e descendentes na demografia do nosso país. Momentos
culminantes de nossa história foram lapidados pelo gênio de
afrodescendentes de Machado de Assis, Mário de Andrade e Carlos
Gomes, até os mineiros Pelé e Milton Nascimento. A inteligência, a
sensibilidade e o espírito criativo, ligados ao sangue negro, mostram
como podem ser especiais os cidadãos pelos quais Zumbi lutou e
resistiu. O Dia da Consciência Negra continua, ainda, o ensejo para
uma reivindicação permanente por todo o País de pessoas e
instituições visando à inclusão, à qualificação e à valorização do
negro. Que a infância das crianças de hoje resulte na fruição altiva de
uma república realmente justa e solidária, que a força de Zumbi siga
iluminando seus passos e consciências. Muito obrigado.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/10/2007
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Deputado
Getúlio Neiva assume a Presidência, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar matéria
constante na pauta e apreciar proposições da Comissão; logo após,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofício nº
1.418/2007, do Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico, publicado no “Diário do Legislativo” de
19/10/2007. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, o Projeto de Lei nº 1.561/2007 (relator:
Deputado Padre João). Submetido a discussão e votação, é aprovado
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.527/2007. 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 dos Deputados Padre João, Antônio Carlos
Arantes, Getúlio Neiva e Chico Uejo, em que solicitam à Fapemig
apoio ao projeto de pesquisa Processo APQ-7127-3.12/07, do Sr.
Juarez de Souza e Silva, da Universidade Federal de Viçosa, o qual
tem como objetivo o estudo da viabilidade técnica e econômica da
produção de aguardente, leite, carne e álcool a partir da biomassa da
cana-de-açúcar, em consonância com a Lei nº 15.456, de 2005, art.
6º, § 3º. A Presidência recebe requerimento do Deputado Weliton
Prado, em que solicita audiência pública, em conjunto com as
Comissões de Saúde e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,
para se debater o esquema de adulteração de leite longa vida em
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, 29 de outubro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Antônio Carlos

Arantes - Chico Uejo.
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2007

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
Antônio Júlio e Ademir Lucas. 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 1.740, 1.751, 1.752, 1.764 e 1.769/2007 (Deputado Gilberto
Abramo); 1.741, 1.748, 1.749, 1.758 e 1.762/2007 (Deputado
Sebastião Costa); 1.744, 1.747, 1.757, 1.761 e 1.768/2007 (Deputado
Delvito Alves); 1.743, 1.746, 1.760 e 1.765/2007 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 1.739, 1.754, 1.756 e 1.766/2007 (Deputado Hely
Tarqüínio); 1.742, 1.750, 1.755 e 1.763/2007 (Deputado Sargento
Rodrigues); 1.745, 1.753 e 1.759/2007 (Deputado Neider Moreira); e
113/2007 (Deputado Sargento Rodrigues, 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. Na fase de discussão
do parecer em que o relator, Deputado Hely Tarqüínio, conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Resolução
nº 716/2007, o Presidente defere pedido de vista do Deputado
Sebastião Costa. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de
Resolução nº 1.724/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Na fase
de discussão do parecer em que o relator, Deputado Sargento
Rodrigues, conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
do Projeto de Lei nº 113/2007 na forma do Substitutivo nº 1, o
Presidente defere pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
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inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei
nºs 252/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio) e 1.313/2007 (relator:
Deputado Neider Moreira). Os Projetos de Lei nºs 727, 982 e
1.465/2007 são retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a
requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados
Sargento Rodrigues e Delvito Alves, aprovados pela Comissão. Na
fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado Hely
Tarqüínio, conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
do Projeto de Lei nº 1.323/2007 com as Emendas nºs 1 a 4, o
Presidente defere pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. Na
fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei nº 1.566/2007, o Presidente defere
pedido de vista do Deputado Delvito Alves. É baixado em diligência à
Seplag o Projeto de Lei nº 1.690/2007. Na fase de discussão do
parecer em que o relator, Deputado Delvito Alves, conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
1.584/2007 na forma do Substitutivo nº 1, o Presidente defere pedido
de vista do Deputado Gilberto Abramo. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 388, 1.553, 1.714 e 1.733/2007
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.352, 1.687, 1.692 e 1.729/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.432/2007, 1.684/2007 com
a Emenda nº 1, 1.693 e 1.727/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
1.612 e 1.702/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.635, 1.688,
1.695 e 1.715/2007 (relator: Deputado Neider Moreira); 1.670/2007
com a Emenda nº 1, 1.696, 1.713 e 1.721/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 1.710, 1.717 e 1.734/2007 (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
requerimentos solicitando sejam os Projetos de Lei nºs 1.700, 1.703,
1.709, 1.711, 1.731 e 1.735/2007 baixados em diligência ao autor; o
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Projeto de Lei nº 1.683/2007, ao Diretor-Geral do DER-MG; e o
Projeto de Lei nº 1.705/2007, à Seplag. 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 novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião Costa

- Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio e
Inácio Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação,
é aprovado requerimento do Deputado Domingos Sávio, relator do
Projeto de Lei nº 1.160/2007, solicitando que seja convertido em
diligência à Uemg e à Unimontes o referido projeto. 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 1.428/2007, do Deputado Weliton Prado, e
1.437/2007, da Comissão de Segurança Pública. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Chico Uejo - Ademir

Lucas.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.544/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.544/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores do Viradouro e Região do Município de Ilicínea, com sede
no Município de Ilicínea, 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° 1.544/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do

Viradouro e Região do Município de Ilicínea, com sede no Município
de Ilicínea.

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

Moradores do Viradouro e Região do Município de Ilicínea, com sede
no Município de Ilicínea.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.546/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.546/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação de
Pequenos Produtores do Capão Grande - APPCG -, com sede no
Município de Ilicínea, 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
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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° 1.546/2007

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores
do Capão Grande - APPCG -, com sede no Município de Ilicínea.

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

Pequenos Produtores do Capão Grande - APPCG -, com sede no
Município de Ilicínea.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.561/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.561/2007, de autoria do Deput ado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
de Leite de Campanha e Região - Aprolcamp -, com sede no
Município de Campanha, 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° 1.561/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite e

Derivados de Campanha e Região - Aprolcamp -, com sede no
Município de Campanha.

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

Produtores de  Leite  e  Derivados de Campanha e Região -
Aprolcamp -, com sede no Município de Campanha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.637/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.637/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Produtores Rurais do Bairro Fazendinha e Adjacências, 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° 1.637/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e

Produtores Rurais do Bairro Fazendinha e Adjacências, com sede no
Município de Pouso Alegre.

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

Moradores e Produtores Rurais do Bairro Fazendinha e Adjacências,
com sede no Município de Pouso Alegre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 53ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/11/2007
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença -Destinação da reunião - Execução dos Hinos
da França e Nacional - Palavras do Deputado Célio Moreira - Entrega
do título - Palavras do Sr. Pierre Verluca - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Célio Moreira - Djalma Diniz - Fábio Avelar.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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 Célio Moreira, 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.
José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Pierre Verluca,
Diretor-Presidente do Grupo Vallourec; Deputado Federal José
Santana de Vasconcelos; Vereador Anselmo José Domingos,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Manoel
Bernardes, Cônsul Honorário da França em Belo Horizonte; Luiz
Augusto de Barros, Vice-Presidente da Fiemg; Marco Antônio Castello
Branco, Presidente do Conselho de Administração da Vallourec e
Mannesmann do Brasil, Presidente da Divisão de Tubos Laminados a
Quente da Vallourec e membro da Diretoria Executiva da Vallourec;
Flávio Roberto da Silva Azevedo, Diretor-Presidente da Vallourec e
Mannesmann do Brasil; e Deputado Célio Moreira, autor do
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requerimento que deu origem a esta homenagem.
Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Ilmar Bastos
Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada; Raphael
Andrade, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico; Paulino Cícero de Vasconcellos,
Presidente do Sindifer; e Agostinho Patrús, ex-Presidente desta Casa.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Pierre Verluca,

Diretor-Presidente da Vallourec, do Título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais, concedido pelo Sr. Governador do Estado,
por meio de decreto, no dia 5/6/2007, a requerimento do Deputado
Célio Moreira.

Execução dos Hinos da França e Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os Hinos Nacionais da

França e do Brasil, que serão executados pelos saxofonistas José
Eymard, Sérgio Andrade e Erwin Andrade.

- Procede-se à execução dos Hinos da França e Nacional.
Palavras do Deputado Célio Moreira

Deputado Fábio Avelar, representando o Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do
Estado, representando o Governador do Estado de Minas Gerais,
Aécio Neves; Deputado Federal José Santana de Vasconcellos;
Vereador Anselmo José Domingos, representando a Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Sr. Manoel Bernardes, Cônsul Honorário
da França em Belo Horizonte; Sr. Luiz Augusto de Barros, Vice-
Presidente da Fiemg, representando a entidade; Sr. Marco Antônio
Castello Branco, Presidente do Conselho Administrativo da V&M do
Brasil, Presidente da Divisão de Tubos Laminados a Quente da
Vallourec e membro da Diretoria Executiva da Vallourec; Sr. Flávio
Roberto da Silva Azevedo, Diretor-Presidente da V&M do Brasil; Sr.
Pierre Verluca, Presidente-Diretor da Vallourec.

Je vous souhaite, Cher Monsieur Verluca, les bienvenus a Belo
Horizonte!

Senhoras e senhores, pessoal que nos acompanha pela TV
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Assembléia. É uma honra, para nós, mineiros, e principalmente para
esta Casa Legislativa, receber nesta noite uma personalidade de tão
destacada importância no universo empresarial, o Sr. Pierre Verluca.
Um cidadão que, vida afora, lançou-se em desafios os mais diversos,
como visionário que é. Um vencedor, que, há 25 anos, dedica seu
suor e talento à expansão e à solidificação da grupo Vallourec.

Tive a honra de servir a essa empresa e, com orgulho, preservo a
surrada carteira profissional que registra minha feliz e profícua
passagem pela antiga Companhia Siderúrgica Mannesmann. Lá deixei
grandes amigos e tive a felicidade de conquistar novos aliados.
Perdoem-me se tomo para mim este momento de saudade, quando
todas as palavras, gestos e atenção devem se voltar, nesta noite, para
nosso homenageado, este homem de capacidade rara e inteligência
ímpar, a quem esta Casa tem a honra de, solenemente, homenagear.

Mas, para avaliarmos melhor um homem, é importante conhecer seu
passado, as páginas que escreveu, sua trajetória, origem e escolhas
que fez. Então voltemos ao passado, buscando nosso homenageado
desde seu nascimento, em Chambéry, na França, a poucos meses do
final da ocupação daquele país, durante a Segunda Guerra Mundial,
que devastou a Europa. Talvez até mesmo essa circunstância tenha
contribuído para forjar a têmpera deste nosso homenageado, que bem
cedo soube definir objetivos e com vigor e disciplina os cumpriu até
alcançar a posição que o destaca entre os grandes executivos do
mundo.

Vamos encontrar nosso caro Verluca ainda na infância, quando, por
força da circunstância de ser filho de um integrante do Exército
Francês, morou em várias cidades, na expectativa contante de uma
nova mudança de endereço. Não nos é difícil imaginar que, em alguns
momentos, o senhor desejou criar raízes, cultivar amigos e vizinhos,
como é natural ao ser humano e principalmente à criança. Mas o
destino reservou-lhe outra realidade. O senhor viveu em Grenoble;
mudou-se para Paris; de lá, para Marseille; passou alguns anos em
Saint-Étienne, residindo também, com a família, na Argélia. De cidade
em cidade, portanto, passou a infância assimilando culturas e hábitos
diversos. Fez seus estudos preparatórios em Saint-Louis e cursou
Engenharia Química na Escola de Nancy, fazendo parte da classe de
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1963, na École Polytechnique.
O seu primeiro emprego - não poderia ser diferente - foi de

engenheiro de produção na Ugine Kuhlmann. Aquela seria a sua
primeira experiência profissional e, mais do que isso, a continuação da
escola. A empresa oferecia todo o aparato desejado por um jovem
engenheiro ansioso por expandir os seus horizontes. Lá o senhor
aperfeiçoou o seu ofício e fez desenvolver a sua capacidade de líder.
Nosso homenageado deixou a Ugine Kuhlmann em 1973, depois de
ouvir de um amigo sobre uma empresa de propriedade familiar em
Portugal - uma fábrica de fertilizantes. Como a sua esposa Anne-
Marie se sentira atraída pelo clima ensolarado, decidiu mudar-se para
o solo lusitano. Quem sabe, Sr. Verluca, alguns meses aqui, no Brasil,
aproveitando o nosso clima também ensolarado?

Em 1975, o seu pai já havia deixado o Exército e trabalhava como
auditor jurídico da Vallourec, quando o senhor recebeu uma proposta
para trabalhar nessa empresa, mas preferiu retornar a Portugal.
Daquela feita, aceitou o convite da Ugine Kuhlmann, onde foi
designado a cuidar do setor de plásticos da empresa naquele país,
tarefa que cumpriu com êxito, com a facilidade de já ter vivido uma
experiência no solo lusitano.

Seis anos mais tarde, em 1981, quando a Ugine Kuhlmann foi
nacionalizada, o senhor retornou à França e aceitaria, então, a
segunda oferta da Vallourec. A nova proposta se colocava como um
desafio nada fácil de enfrentar. Sua tarefa seria trazer uma divisão da
Vallourec Solesmes ao ponto de equilíbrio, quando, na época, ela
vinha perdendo 30% de suas vendas. O senhor permaneceu na
empresa por três anos, até 1984, quando, de fato, a divisão atingiu o
seu ponto de equilíbrio, recuperando-se das perdas. Aquela sua
missão estava, portanto, cumprida.

Mais tarde, convocado a dedicar-se à principal atividade da
Vallourec - o petróleo -, passou, então, a viajar pelo mundo,
desenvolvendo relações com a licenciada japonesa - Sumitomo Metal
-, sob política conjunta para conexões premium; conexão VAN, usada
na exploração de poços de petróleo e gás; supervisionando as novas
instalações de uma fábrica de tubos na Indonésia - Citra Tubindo -;
assumindo a planta de Prinver em lugar da licenciada mexicana e
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substituindo a licenciada britânica na fábrica escocesa.
Quando da integração da produtora brasileira, que, à época, contava

com 5.500 empregados, o senhor se tornou Presidente. O domínio da
língua portuguesa e a desenvoltura surpreenderam a todos sob o seu
comando. A aquisição de uma grande empresa nos Estados Unidos
da América – a North Star – significou um marco definitivo na
solidificação da Vallourec no contexto mundial, elevando-a à condição
de escopo global no setor de tubos para a indústria de petróleo e gás.

O senhor está na Vallourec há 25 anos e tem motivos para orgulhar-
se pelo que realizou, primeiro, na Vallourec e, depois, na Vallourec e
Mannesmann Tubes. Tornou-se membro do Conselho de
Administração da Vallourec em 2002 e Presidente do Conselho em
2004, além de ocupar posição de Diretor de várias subsidiárias do
grupo.

Revisitando hoje os grandes momentos de sua vitoriosa carreira,
faz-nos patente a constatação de que as qualidades que desde cedo
se manifestaram em sua forte personalidade foram amplamente
confirmadas por seu notável sucesso. Um detalhe deve ser
observado: em toda sua vitoriosa trajetória, o senhor sempre foi e será
um homem movido exclusivamente por desafios, e nesse ponto reside
certamente o segredo de seu sucesso profissional e pessoal. Sucesso
que se traduz em um desempenho, a cada ano, mais expressivo na
história do grupo Vallourec, que, no início desta década, chegou a
passar por momentos delicados, mas recuperou-se e hoje tem
consolidada uma posição privilegiada nos setores de metalurgia e
siderurgia.

Não é sem razão que, por dois anos seguidos, a V&M do Brasil foi
destacada como a melhor nos setores de metalurgia e siderurgia pelo
jornal “Valor Econômico”, com o Prêmio Valor Econômico, e pela
Fundação Getúlio Vargas, com o Prêmio FGV. A premiação da
Fundação Getúlio Vargas tem como parâmetro de avaliação o
desempenho econômico das 500 maiores sociedades anônimas do
Brasil. Foram observados os valores dos ativos das companhias e
suas receitas operacionais líquidas em 2006, quando a VMB obteve
um lucro líquido recorde, R$556.500.000,00, 21% a mais que no ano
anterior. Desempenho esse que bem reflete o esforço do grupo nos
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investimentos realizados nos últimos cinco anos, ou seja, cerca de
R$1.400.000.000,00.

Outros fatores contribuíram para essa ótima performance da
empresa, entre eles a maior descentralização da gestão e a
permanente busca da excelência em produção e planejamento, assim
como a ênfase dada ao aprimoramento da tecnologia. Soma-se a todo
esse esforço a capacidade e a força de gerenciamento dos executivos
que estão à frente da empresa, como nosso querido Dr. Marco
Antônio Castello Branco e o Diretor-Presidente em Minas, Dr. Flávio
Azevedo, meu antigo chefe.

O investimento em programas de qualificação em 2006 atingiu a
marca de R$3.400.000,00. No total, foi oferecido treinamento a 3.393
empregados.

Além da contribuição direta por via de impostos municipais, a V&M
participa ativamente da comunidade, por meio de seus programas
socioculturais, entre eles o projeto de revitalização do Cine Brasil.

Os resultados altamente positivos alcançados pelo grupo no ano
passado permitiram-lhe o reinvestimento da ordem de
RS1.000.000.000,00.

Confirmando sua confiança no Brasil, a Vallourec criou uma “joint
venture” com a Sumitomo Metals, em Jeceaba, Minas Gerais. Esse
projeto envolve investimento direto de US$1.600.000.000,00, a serem
realizados nos próximos três anos. A nova unidade está programada
para iniciar suas atividades na produção de tubos de aço sem costura,
principalmente para exportação, em 2010.

Comparando o desempenho da V&M com outras empresas do
Grupo Vallourec, o Brasil representa 14% das vendas do grupo. O
Brasil também se sobressai como única unidade de negócios do
mundo, dentro da Vallourec, inteiramente integrada, partindo da
plantação de florestas, passando pela carbonização da lenha, da
exploração do minério de ferro até as suas atividades finais.

Como podemos constatar nos números aqui citados, a gestão do Sr.
Verluca à frente da Vallourec trouxe novo ânimo ao grupo, propiciando
seu fortalecimento, o que é bom para os mercados externos e ótimo
para Minas Gerais.

Por tudo isto, parabéns, Sr. Verluca. Com certeza o mundo seria
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melhor se tivéssemos um maior número de pessoas com seu perfil.
Esta Casa o saúda, desejando ao senhor e a seus familiares longa
vida, grandes realizações e emoções. Seja bem-vindo a esta cidade e
a este Estado, que tem a honra de tê-lo como seu mais novo cidadão
honorário. Muito obrigado.

Entrega de Título
O locutor - Neste instante, o Deputado Fábio Avelar, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega do Título de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais ao Sr. Pierre Verluca, passando-lhe às mãos o diploma.
O título contém os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do Estado
de Minas Gerais. O Governador do Estado de Minas Gerais, nos
termos do decreto publicado no dia 5 de junho de 2007, e a
requerimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
concede ao Eng. Pierre Marie Verluca, o Título de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais, por sua relevante contribuição para o
engrandecimento da terra mineira”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o ilustre Deputado Célio
Moreira, autor do requerimento, para acompanhar-me na entrega do
referido título.

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Sr. Pierre Verluca

Exmo. Deputado Fábio Avelar, representando o Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. José Bonifácio Borges de
Andrada, representando o Governador do Estado de Minas Gerais,
Aécio Neves; Exmo. Deputado Federal José Santana de
Vasconcellos; Exmo. Sr. Vereador Anselmo José Domingos; Exmo.
Sr. Cônsul Manoel Bernardes; Exmo. Sr. Luiz Augusto de Barros;
Exmo. Sr. Marco Antônio Castello Branco; Exmo. Sr. Flávio Roberto
da Silva Azevedo; Exmo. Deputado Célio Moreira; senhoras e
senhores, boa-noite.

Sejam minhas palavras iniciais de agradecimento à gentileza do
Deputado Célio Moreira pela indicação do meu nome para receber tão
significativo Título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. Da mesma
forma, agradeço também ao Deputado Fábio Avelar, aqui
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representando o Presidente desta Casa, e a todos os demais
Deputados. Recebam, pois, o meu sincero muito-obrigado.

Há algumas horas, antes de pegar o avião para este encontro,
passei sob a Torre Eiffel e, levantando os olhos, certamente pensei
em Alberto Santos Dumont, esse ilustre mineiro que prestou imensa
homenagem à França, a Paris e à Torre Eiffel, quando ali testou seu
invento, o conhecido 14 Bis, que, em 12/11/1906 fez seu primeiro vôo.

Nessa vertente, poderia lembrar tantos outros mineiros ilustres, tais
como o Presidente Juscelino Kubitschek, Edson Arantes do
Nascimento, o Pelé, João Guimarães Rosa, Ivo Pitanguy, Carlos
Drummond de Andrade, e tantos outros. Esta terra foi, sem dúvida
alguma, celeiro de real importância para o Brasil; afinal, em solo
mineiro, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e os
inconfidentes iniciaram os movimentos que dariam ao País sua
independência. Nessa mesma vertente, e não menos importante, vale
destacar o movimento Diretas Já, que devolveu ao Brasil o regime
democrático, com a eleição de Tancredo Neves.

Por oportuno, aproveito este momento para estender minha
saudação, o meu reconhecimento e meus sinceros agradecimentos ao
Governador Aécio Neves, que sempre se mostrou solícito e atencioso
quando dos nossos encontros. Passaria, horas e horas nesta tribuna,
enaltecendo a história e as obras realizadas por mineiros ilustres.
Minas Gerais possui um currículo vasto de realizações. O povo
mineiro tem a melhor tradição de luta, de sabedoria e de dedicação.

É natural que a nossa unidade produtiva instalada em solo mineiro,
a V&M do Brasil, ocupe hoje lugar de destaque no grupo VLR. Dá
gosto ver a seriedade, a dedicação e a alegria de seus funcionários.
Tudo isso se traduz em uma atividade economicamente viável,
ambientalmente correta e socialmente justa. Aproveito o momento
para agradecer, sinceramente, a cada um dos colaboradores da V&M
do Brasil.

A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.
Por tudo isso, nada mais gratificante na vida de um homem que o
reconhecimento de cidadania honorária por um Estado tão importante.
Sinto-me honrado em ser distinguido como mineiro honorário,
passados alguns anos de ligação com Minas Gerais pelos laços



1682

profissionais. Sinto-me honrado por esses laços com um Estado que é
berço de importantes personalidades reconhecidas mundialmente. A
atitude de reconhecer e homenagear é uma atitude de profunda
demonstração de consideração e afeto. Essa atitude aumenta minha
cumplicidade com esta Casa e com os parlamentares que assim o
desejaram, em especial o Deputado Célio Moreira, pela iniciativa do
título de cidadania mineira.

E isto muito me alegra e muito me gratifica, saber que o Célio
Moreira foi nosso empregado metalúrgico da ex-Companhia
Siderúrgica Mannesmann, de outubro de 1984 a janeiro de 1995.
Saibam, Srs. Deputados, que os laços que assim se constroem se
tornam perenes e tão sólidos que gostaria de empenhar minha
atenção, minha solidariedade e minha parceira incondicional.
Emociono-me por esta homenagem, especialmente porque a recebo
em meu nome e de todos os meus amigos que comigo construíram
essa possibilidade.

Orgulho-me muito por esse título. Ele fortalece os laços que
conseguimos construir entre a atividade industrial e a atitude política,
pois, nos dias de hoje e mais ainda no futuro, uma atividade industrial
somente terá sucesso se seu progresso técnico se realizar em perfeita
harmonia com a visão e a ambição política. Receber o Título de
Cidadão Honorário de Minas Gerais representa um desses raros
momento de alegria que nos projeta para o futuro, revigorando e
fortalecendo o nosso idealismo e nossa vontade de continuar a luta
em torno das metas que dignificam e dão sentido à existência. Essa
distinção cresce em significado, na medida em que esta Assembléia
Legislativa desempenha um papel importante no processo de
construção da cidadania. O título que hoje me é outorgado revigora
meu ânimo, justifica a alegria deste momento e impõe a gratidão que
importa externar.

Senhoras e senhores, ganhar uma cidadania é, de certa forma,
ganhar nova vida. Hoje renasço como filho desta terra. Hoje renasço
como irmão do seu povo. Agora, como Cidadão Honorário de Minas
Gerais, reitero meus agradecimentos aos que me permitiram o júbilo
deste momento, envolvendo todos os meus concidadãos em um
fraternal e caloroso abraço. Amanhã retorno a Paris, junto à Torre
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Eiffel de Santos Dumont, sabendo, porém, que uma grande parte do
meu coração fica em Minas Gerais para sempre. Em francês: ‘Qu’une
grande partie de mon coeur reste dans le Minas Gerais pour toujours’.

Senhoras e senhores, em meu nome e em nome da minha família,
muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. Presidente
Cumprimento o Presidente Diretor da Vallourec, novo cidadão

mineiro, Sr. Pierre Verluca; o Sr. José Bonifácio Borges de Andrade,
Advogado-Geral do Estado, representando o Governador do Estado
de Minas Gerais, Aécio Neves; o nosso querido Deputado Federal
José Santana de Vasconcellos, ex-Presidente desta Casa; o Vereador
Anselmo José Domingos, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; o Sr. Manoel Bernardes, Cônsul Honorário da França em
Belo Horizonte; o Sr. Marco Antônio Castello Branco, Presidente do
Conselho Administrativo da V&M do Brasil, Presidente da Divisão de
Tubos Laminados a Quente da Vallourec e membro da Diretoria
Executiva da Vallourec, filho de um grande amigo, ex-Presidente de
uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, a Copasa; o Sr.
Flávio Roberto da Silva Azevedo, Diretor-Presidente da V&M do
Brasil; e o Sr. Luiz Augusto de Barros, Vice-Presidente da Fiemg,
representando a entidade. Cumprimento também nosso querido
amigo, Deputado Célio Moreira, que desempenha importante papel
nesta Casa Legislativa, autor do requerimento que deu origem à
concessão do Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais
ao Sr. Pierre Verluca - um abraço, Célio, nossos cumprimentos pela
grande iniciativa. Por meio de dois grandes amigos, funcionários da
Vallourec, Leonora e Lúcio, cumprimento a todos os funcionários e
funcionárias aqui presentes. Também cumprimento Rafael Andrade,
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico; Ilmar Bastos
Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada; grande amigo,
nosso Líder nesta Casa, ex-Presidente, querido amigo, Deputado
Agostinho Patrús; Humberto Candeias, Presidente do IEF; Carlos
Eduardo, Diretor Executivo da YKF; e querido amigo Paulino Cícero,
nosso eterno Ministro, hoje Presidente do Sindifer. Estendo meu
cumprimento a todas as autoridades presentes, imprensa,
telespectadores da TV Assembléia, que transmite ao vivo esta



1684

solenidade: uma boa-noite a todos e a todas aqui presentes.
A outorga da cidadania honorária de Minas Gerais ao Eng. Pierre

Verluca significa, para este Parlamento, o reconhecimento ao trabalho
realizado por um cidadão francês, com grandes perspectivas para o
presente e para o futuro do Estado.

Como dirigente da Vallourec, grupo da qual é subsidiária a V&M do
Brasil, mantenedora, há mais de meio século, da pioneira usina
instalada no Barreiro, em Belo Horizonte, para a fabricação de tubos
de aço sem costura, o Eng. Verluca, ao investir em nosso Estado em
mais uma unidade siderúrgica, agora voltada para a exportação e em
implantação em Jeceaba, cria empregos, riqueza e desenvolvimento
em uma área que abrange outros Municípios no entorno. Está,
portanto, à frente de um novo capítulo de uma história de grande
importância para Minas Gerais, que é rememorada com um olhar de
enorme afeto.

A então Siderúrgica Mannesmann, ao se instalar entre nós, por
esforço e determinação do Governador e futuro Presidente Juscelino
Kubitschek, respondia à sua luta pela promoção da industrialização
em um Estado, naquele momento, condenado à agricultura e à
pecuária, depois de ver esvaziada sua função mineradora. Veio a
usina do Barreiro atender à necessidade da emergente indústria
petrolífera nacional, surgindo praticamente junto com a Petrobras.

A região de Belo Horizonte foi escolhida pela abundância de minério
de ferro e pelas riquezas hídricas, no rastro da criação da Cemig. Era
a Mannesmann a primeira empresa investindo significativamente no
Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, sendo responsável por uma
das implantações mais rápidas na história da industrialização
brasileira, em apenas 18 meses. Na cerimônia de inauguração da
usina, em 12/8/54, compareceram os dois grandes estadistas da
República, Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Infelizmente, seria
uma das últimas solenidades a que compareceria o Presidente
Vargas, tragicamente desaparecido poucos dias depois.

Transformando-se, mais tarde, em Vallourec & Mannesmann Tubes,
a Vallourec do Brasil, a fábrica pioneira, atravessou cinco décadas até
se transformar nesta geradora de 5 mil empregos diretos, além de se
responsabilizar por mais 2 mil prestadores de serviço. Hoje, com
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clientes nos setores de óleo e gás, veículos automotores, indústrias de
base, indústria mecânica, construção civil, distribuição de gás, entre
outros, é a única fabricante de tubos de aço no mundo a utilizar 100%
de energia renovável em seu processo produtivo. Permanentemente
investindo na modernização de seu parque industrial e equilibrando
uma gestão econômica, ambiental e social, vem promovendo a
qualidade de vida de seus empregados e parceiros.

Chega agora a vez do Campo das Vertentes ganhar seu pólo
siderúrgico, com a unidade que está sendo implantada em Jeceaba,
numa associação entre o grupo Vallourec e o japonês Sumitomo,
trabalho capitaneado por Pierre Verluca. Parceiro do empreendimento,
o governo estadual cria ampla infra-estrutura que transformará toda a
área destinada à produção de 1.000.000t por ano já em 2010,
determinando também o crescimento de Municípios como São Brás
do Suaçuí, Lagoa Dourada, Conselheiro Lafaiete e Congonhas. Serão
1.500 empregos diretos na produção de tubos de aço para
exportação, além da criação de cerca de 5 mil postos de trabalho
durante a construção da fábrica, em torno da qual está prevista a
instalação de um distrito industrial para abrigar seus fornecedores.

A história, portanto, prossegue, transformando minério de ferro em
aço, plantando florestas, gerando trabalho, construindo riquezas e
fábricas, desenvolvendo pesquisa e tecnologia, formando mão-de-
obra. Como protagonista do atual e decisivo capítulo, Pierre Verluca
torna-se cidadão mineiro, este Estado que traz, inscrito no próprio
nome, sua vocação para a mineração e suas transformações. Nossa
origem, povoamento, tradições, cultura e arte remetem aos minerais
encontrados em nossas montanhas. Minas Gerais é dotado do maior
patrimônio histórico e cultural do País, além de ser o berço de uma
celebrada arte barroca. Assim, Pierre Verluca poderá unir todos esses
atributos decorrentes de sua nova cidadania àqueles que traz de sua
cidade natal, Chambéry, núcleo de povoamento romano e medieval, a
tradicional Capital da Savóia, no Sudeste francês. Chambéry, Capital
de um ducado independente e orgulhoso, que não se submeteu ao
sacro império germânico, é uma cidade tombada como patrimônio
cultural e artístico. Ela reúne, na sua diversidade arquitetônica, desde
ruelas medievais à construção contemporânea do Centro Cultural
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André Malraux. Dominada pelo velho castelo dos Duques de Savóia,
numa região marcada pela proximidade dos Alpes e do Rio Ródano,
com seus lagos e parques naturais, é também uma cidade esportiva,
com seu renomado centro de esqui. Dessa cidade de tantos nobres e
ligada à grande figura iluminista de Jean-Jacques Rousseau, veio
Pierre Verluca, com uma brilhante formação acadêmica. Antigo aluno
da Escola Politécnica, formado em engenharia química em Nancy e
tendo ainda diploma de estudos superiores de contabilidade, soube
preparar-se para atuar como um profissional de conhecimentos
amplos e diversificados. Pôde, assim, exercer cargos de engenheiro
de produção na indústria química ou de Diretor Administrativo e
Financeiro nas empresas pelas quais passou, até ingressar no Grupo
Vallourec, em 1981, como Diretor de Laminação e Trefilaria, para
chegar à sua direção-geral em 2004.

Hoje seu talento e sua experiência agem a favor de Minas Gerais e
de seu desenvolvimento. Confiamos que o Presidente Pierre Verluca
saberá, doravante, participar dos destinos de nosso Estado, com o
carinho e a dedicação próprios do cidadão mineiro em que,
oficialmente, se reconhece a partir desta cerimônia. Parabéns, Pierre
Verluca!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e demais convidados pela honrosa presença e, cumprido
o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 23, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Rêmolo Aloise; aprovação - Questão de ordem - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.585/2007; discurso do
Deputado Weliton Prado; questão de ordem - Inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
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Encerramento.
Comparecimento

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão
- Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - 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 - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - 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 20h11min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Weliton Prado, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, na reunião da tarde, o
Deputado Weliton Prado suscitou uma questão de ordem a V. Exa.,
dizendo que a leitura da ata não esclarecia o objeto dos projetos.
Como foi ele quem leu a ata, queria que V. Exa. lhe pedisse que lesse
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todos os projetos que constam nesta ata que V. Exa. ora coloca em
discussão, para que, de uma vez por todas, resolva o problema por
ele observado.

Ele disse que na ata deve constar o conteúdo dos projetos. Como
nessa ata existem inúmeros projetos, seria oportuno que V. Exa.
pedisse ao nobre Deputado que lesse, um por um, cada projeto que
consta na ata.

Estou discutindo essa questão, uma vez que foi suscitado o
problema hoje à tarde pelo nobre Deputado Weliton Prado. V. Exa.
tem o poder de decisão, mas o Deputado fez tal pedido; por isso estou
acompanhando o raciocínio dele, qual seja o de que a ata não estava
devidamente clara, porque o Deputado não conhece o teor do projeto.
Esta é a oportunidade de conhecermos cada projeto.

Gostaria de comunicar a V. Exa. que solicito que conste em ata
minha posição contrária à aprovação dessa ata.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito à Mesa que

reveja os procedimentos da leitura da ata nas reuniões extraordinárias
deste Plenário da Assembléia, porque, durante anos e anos, há a
prática reiterada de não ler a ata completa das reuniões ordinárias.
Acho que nem se deve ler a ata completa. Ela tem de ser sucinta, mas
é injusto ler apenas a síntese. E aí avoco o princípio da publicidade,
os arts. 5º e 37 da Constituição Federal e o art. 13 da Constituição
Estadual. A leitura e a aprovação da ata integram a 1ª Fase da
reunião pública ordinária da Assembléia, devendo ser realizada no
expediente, nos 15 minutos iniciais, conforme expressamente previsto
no Regimento Interno da Assembléia Legislativa. Só que o nosso
Regimento Interno prevê 15 minutos para se proceder à leitura da ata
e da correspondência desta Casa, mas normalmente não são gastos
mais que 3 minutos. Prova disso é que fiz a leitura hoje de uma ata,
aliás extensa, e marquei no relógio: demorei apenas 4 minutos para
lê-la. O Regimento Interno prevê que teríamos pelo menos 15 minutos
para que houvesse a leitura da ata. Está aqui, mas apenas fazemos
uma síntese bem resumida - mas muito resumida mesmo - do que foi
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decidido na reunião anterior. Assim, informa-se apenas o número do
projeto ou do requerimento votado ou aprovado e o nome do seu
autor. Essa é a leitura. Estou com a ata em mãos. Está escrito: “Em 1º
turno, discussão do Projeto de Lei n° 1.585/2007; p rosseguimento e
discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 64/200 7, dos Projetos de
Lei n°s 457, 788, 1.082, 1.054, 1.236...”. O que qu er dizer, ou melhor
do que fala o Projeto de Lei n° 1.236? É um direito  do cidadão saber o
que está sendo discutido nesta Casa, como está previsto na
Constituição do Estado e na Constituição Federal. O Deputado
Lafayette de Andrada disse que se pode fazer essa análise pela
internet. Vamos considerar que todo cidadão tem direito a ter acesso à
internet. Então, podem-se pegar todas as atas desta Casa através da
internet. Mas somente 20% dos brasileiros têm acesso à internet e,
principalmente, estão concentrados nos grandes centros. Metade da
população do interior, se for usar a internet, que é discada, terá que
pagar ligação interurbana. E mais: se é pela internet que o cidadão
acompanhará tudo, vamos acabar com a TV Assembléia. Para que
existir TV Assembléia? O cidadão pode acompanhar todos os atos
desta Casa e dos Deputados pela internet. Assim, não há
necessidade de existir TV Assembléia. Mas o que acontece? O mais
importante, o que realmente interessa aos cidadãos é o conteúdo do
que está sendo debatido e decidido pelos Deputados, porque é isso
que irá alterar a sua vida. Então, o que importa é o conteúdo. A ata
tem de ser sucinta, sim, mas não se justifica, de maneira nenhuma,
que na ata conste apenas o número do projeto ou do requerimento e o
nome do seu autor, do Deputado, e não conste nada do que se trata o
projeto. Por exemplo, deve ser assim: Projeto n° 1. 554, que diminui o
ICMS da conta de energia elétrica da Cemig; Projeto n° 1.662, que
acaba com a Taxa de Incêndio; Projeto n° 1.773, que  diminui o IPVA;
Projeto n° 772, que obriga o governo do Estado a in vestir mais
recursos na educação. Então, isso tem que constar. É muito simples:
são duas ou três palavras a mais que não atrapalharão a leitura da
ata. Continuará a ser uma ata sucinta. Temos 15 minutos para todos
esses procedimentos; não atrapalhará em nada, e iremos respeitar a
Constituição Federal, que, em seu art. 37, diz: “A administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade”. O
cidadão tem o direito de saber o que estamos discutindo. É claro que
não quero, de maneira nenhuma, defender que todo o conteúdo da
ata seja lido no início das reuniões, mesmo porque isso levaria mais
de 15 minutos. O que venho defender nesta tribuna é a necessidade
de se levar o mínimo de informação ao cidadão, para que o
procedimento da leitura da ata cumpra a sua finalidade, que é informar
e levar a conhecimento público a atuação dos parlamentares desta
Casa. Não podemos admitir, de maneira nenhuma, que o Estado
Democrático de Direito, em que o poder é exercido em nome do povo,
fique privado das informações sobre as questões da coisa pública.
Enfim, Sr. Presidente, gostaria de terminar dizendo que a idéia de
democracia aponta para o direito de saber o que é o princípio da
publicidade, que está previsto na Constituição do Estado e na
Constituição Federal. Gostaria de continuar este debate e solicito as
alterações dos procedimentos, que são uma questão de interpretação
por parte da Mesa desta Casa. Em momento algum, o Regimento
Interno impede de fazer a leitura da ementa do projeto. Ela tem de ser
sucinta e está prevista no art. 41, inciso II, do Regimento Interno desta
Casa.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.585/2007, do Governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de
26/12/1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nºs 1 a 14, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substituto nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Weliton Prado.
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O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, este é um projeto
polêmico, que, a princípio, foi divulgado como um grande feito:
desonerar vários setores para facilitar a vida dos pequenos
empresários e dos microempresários. Mas, quando fomos estudar o
projeto, deparamo-nos com várias falhas, com sérios problemas, até
do ponto de vista legal. Foi um verdadeiro festival de trapalhadas dos
técnicos responsáveis, principalmente da Secretaria de Fazenda.

A carga tributária do nosso Estado é uma das mais altas do País, e
não há como compará-la com a carga tributária de outros Estados.
Vários setores estão sendo penalizados, e várias empresas estão
saindo de Minas Gerais e indo para Goiás ou São Paulo, ficando
prejudicados os pequenos, porque, para os grandes, sempre há um
jeitinho. Quando entrei aqui, denunciamos que, para as grandes
empresas de telefonia, foram perdoados juros e multas. Nesse caso,
não há Lei de Responsabilidade Fiscal, não é inconstitucional, não é
ilegal. Para os grandes, sempre aparece um jeito de resolver, mas,
para os pequenos, só aparece a mão dura do Estado, que não baixa a
guarda. A Secretaria de Fazenda quer arrecadar mais e mais e mais.

Apresentamos, apenas em relação ao Projeto de Lei nº 1.585, 31
emendas para desonerar, para fazer justiça. Dentre essas emendas,
queria destacar a diminuição do ICMS cobrado na tarifa de energia
elétrica da Cemig, que chega a 47%, com a cobrança por dentro. Só
de ICMS, o governo do Estado arrecadou mais da metade do seu
Orçamento, que foram R$17.000.000.000,00.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Weliton Prado, V.
Exa. está levantando um tema que não é para ser discutido no
momento. Infelizmente, a Secretaria de Fazenda não quer discutir o
Projeto de Lei nº 1.585. Um dos maiores absurdos que há nesse
projeto é o governo dizer que está baixando o ICMS do Estado. Ele
está apenas desonerando o caixa dos usineiros, porque o consumidor
final continuará pagando os 25% de ICMS do álcool.

O Governador disse que está caindo de 18% para 12%, mas apenas
para que o usineiro tenha um caixa mais aliviado. Isso mexe com
recursos. Tem algum dente-de-coelho nessa redução de ICMS para
os usineiros, que não estão merecendo essas benesses do governo.
Essa questão do álcool tem de ser melhor avaliada no aspecto
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ambiental.
O que acontece, Deputado Weliton Prado, é que o governo está

fazendo essa redução para os usineiros. Quem está nos ouvindo... E
deve haver um corte nesse ponto, Presidente. E peço que V. Exa.
determine à direção da TV que não corte este nosso pronunciamento,
porque isso deve estar beneficiando alguém. Alguém está sendo
beneficiado nessa redução do ICMS para os usineiros. O consumidor,
que precisava e precisa ser beneficiado, não terá nenhuma redução.
Ainda continuaremos tendo o álcool mais caro do Brasil. Se você está
no Sul de Minas e atravessa a divisa... Quem está lá na terra do
Deputado Rêmolo Aloise e vai para a região de Ribeirão Preto compra
o álcool a R$0,99 ou R$0,95, enquanto estamos pagando aqui
R$1,42. Só de ICMS há uma diferença de praticamente 14%.

Temos de discutir esse assunto, sim, Deputado Weliton Prado. Esse
projeto que veio da Secretaria de Fazenda, em alguns pontos de
alguns artigos, tem CPF, sim, para quem está sendo atendido. E
quem está sendo atendido tem de apresentar uma justificativa na
Assembléia. Por que o governo está baixando o ICMS dos usineiros?
Qual o objetivo? Para beneficiar quem? Apenas o caixa daqueles que
estão usufruindo das nossas terras de modo absurdo. O pessoal que
vem lá do Norte - não somos contra eles - está explorando as nossas
terras, não estão fazendo nem a compensação ambiental na produção
da cana. Estão usando os terrenos do Norte de Minas para fazer a
compensação ambiental, porque quem tem fazenda aqui do outro lado
e está produzindo um pouco tem de tirar 20% e entregar para o IEF.
Mas os usineiros não. Eles vão comprar terra no Norte de Minas, na
região do nosso companheiro Getúlio, a preço de banana. E não vai
gerar emprego, apenas vão ficar fechados aqueles terrenos.

Isso precisa ser discutido, Deputado Weliton Prado. Alerto os
parlamentares que essa redução de ICMS para os usineiros tem de
ter uma explicação objetiva do governo, além da questão da energia.
Temos a energia elétrica mais cara do Brasil. A Cemig não está
conseguindo suprir as cidades de energia elétrica. Denunciei aqui o
problema de Papagaios, foram lá e resolveram. E agora há o da
cidade de Igaratinga, perto da região do Deputado Zezé Perrella. A
qualquer nuvem de chuva que aparece, Deputados Rêmolo, Gilberto e
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Sebastião, a cidade fica 12 horas sem energia elétrica. É um
Município que depende da energia elétrica para sobreviver. A Cemig
demora 12 horas para religar a energia. Isso tem acontecido
sistematicamente, e vou trazer aqui as denúncias e pronunciamentos
do sindicato. Lá existe a produção de tijolos, talvez a maior do Brasil.
Mas a Cemig não consegue colocar energia. E os dizeres são outros
nas propagandas. Aliás, a cada cinco propagandas que se veiculam
nas grandes rádios, três ou quatro são do governo e uma é da Cemig,
que afirma ter a melhor energia do Brasil e a melhor mais não sei o
quê. Mas, na verdade, ela está devendo ao povo mineiro uma
explicação clara: por que Minas Gerais tem a energia mais cara do
Brasil? E já estão dizendo, em se tratando de kW, que é a mais cara
do mundo. E nós vamos aceitando passivamente.

Nesse ponto temos de relembrar o Governador Itamar Franco.
Quando a Cemig quis dar aqueles aumentos absurdos, ele não
permitiu porque os considerava de fato absurdos. Mas os absurdos
continuam. Hoje o que mais pesa no bolso do nosso trabalhador, da
dona de casa e dos empresários se chama energia elétrica. E
inventaram uma tal de demanda. Se você gastar um pouco mais, paga
três, quatro vezes mais. A Cemig está devendo uma explicação,
porque esses lucros absurdos não estão sendo revertidos em
investimentos, mas, sim, na bolsa de valores, para os que ganharam
de graça as cotas da Cemig, aqueles 33%.

Acredito que temos de continuar batendo nessa tecla até resolver e
pelo menos alertar o povo mineiro sobre o que está acontecendo em
Minas Gerais quanto à energia elétrica. Deputado Weliton Prado,
obrigado pelo aparte.

O Deputado Weliton Prado - Deputado Antônio Júlio, é verdade. Por
que a Cemig gasta tanto em publicidade? Quando se deseja divulgar,
às vezes é para aumentar a arrecadação de uma empresa. Todavia,
em Minas Gerais, não há justificativa, porque a Cemig detém
praticamente o monopólio de 96%. Portanto, por que faz tanta
divulgação e publicidade se é praticamente a única? Depois voltarei a
falar sobre essa questão.

Quanto ao álcool, já apresentamos uma emenda, diminuindo o ICMS
de 25% para 12%. Em São Paulo, são 12% - aliás, outros Estados,
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como Goiás e Paraná, diminuíram essa porcentagem. Qual foi o
objetivo do governo do Estado com essa emenda? Não haverá
diminuição para o consumidor. Será apenas uma forma de arrecadar
mais recursos para a Secretaria de Fazenda. Por quê? Porque muito
álcool entra ou sai do Estado de forma irregular, e as empresas e
usinas sonegam. Portanto, para as usinas, não alterará praticamente
nada, nem abaixará para o consumidor. Só resolverá o problema da
Secretaria de Fazenda, que arrecadará mais. Não podemos aceitar
isso - aliás, pode até arrecadar mais, mas diminuindo o ICMS do
álcool. Certamente será vendido mais álcool porque o consumidor
passará a possuir veículos “flex” - gasolina ou álcool. Dessa maneira,
será possível consumir álcool. Todavia, como se encontra hoje, não
compensa. Tem crescido de maneira extraordinária o número de
veículos a álcool.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
acompanho com muita atenção a sua linha de raciocínio, assim como
o aparte do Deputado Antônio Júlio. Talvez tenha parecido que
passou desapercebida a denúncia que o Deputado fez, no início do
pronunciamento, de que a TV Assembléia estaria editando discursos e
intervenções de Deputados.

Deputado, essa denúncia é grave. Não acredito que servidores
desta Casa se prestem a esse serviço. Temos de analisar até a
questão da empresa que administra esse setor terceirizado da
Assembléia. Seria o caso de instaurarmos uma Comissão Parlamentar
de Inquérito. O que temos de mais sagrado aqui é a nossa fala, o
nosso argumento e discurso. Daí o próprio nome deste Poder:
parlamento. A palavra é a nossa arma forte e poderosa. Gostaria que
esses fatos fossem alinhavados e instaurássemos uma CPI. No dia
em que editarem e caçarem a fala de um Deputado, estaremos numa
ditadura. Penso que parlamento livre não combina com ditadura.
Como bem disse Voltaire, um dos expressivos intelectuais do
Iluminismo: “Posso discordar de tudo que falares, mas defenderei até
a morte o direito de assim te expressares”. Portanto não podemos
permitir isso. Sr. Presidente, o que me traz a discutir aqui a questão
tributária que envolve o Orçamento do Estado, que, de alguma forma,
garante políticas públicas ou não, é a precariedade hoje dos sistemas
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de segurança e carcerário, em especial, e, em particular, a violação
dos direitos humanos. Sabemos que precisamos de recurso. Estamos
discutindo o Projeto de Lei nº 1.585/2007, que trata dessa questão.
Deputado Weliton Prado, a Comissão de Direitos Humanos,
juntamente com V. Exa., eu e os Deputados João Leite e Antônio
Genaro, estivemos ontem em Araguari, onde vimos o que a ausência
de recursos gera. Um senhor, Agamenon Pereira do Nascimento, de
41 anos, um homem inofensivo, sobre quem só ouvimos elogios - sua
profissão é carregador de caminhões - popularmente chamado de
chapa. Esse homem é da região de V. Exa., Sr. Presidente, de
Pirapora. Foi para Araguari tentar a vida, talvez porque os recursos
públicos não têm sido aplicados no Norte. Daí discutirmos a questão
do Projeto de Lei nº 1.585/2007. De acordo com o depoimento de
várias pessoas, ele era pai e mãe de dois filhos. Possuía um leve
transtorno mental e foi levado à delegacia para assinar um TCO.
Como não queria assinar, desentendeu-se com um policial civil e foi
barbaramente torturado. Ontem, as reivindicações foram grandes na
Câmara de Araguari em relação a maior investimento na Polícia Civil,
no sistema carcerário. Daí termos de repensar a questão tributária e o
Projeto de Lei nº 1.585/2007, que trata dessa questão. Trouxemos
reivindicações de criar uma segunda Vara Criminal e gostaríamos de
trazer uma boa notícia ao Plenário. Quando estávamos na audiência,
o Subsecretário de Sistema Penitenciário da Secretaria de Defesa
Social, Dr. Genilson, anunciou imediatamente a demissão de sete
Agentes Penitenciários, o que aconteceu ontem, que estão presos na
delegacia local. Os outros dois, efetivos, também estão presos e estão
respondendo a processo administrativo. Ontem, um policial civil,
Simeão, foi preso e está na casa de custódia. Vejam como é
importante termos mais recursos para o sistema de informação,
Deputado Weliton e Sr. Presidente. Vários Agentes Penitenciários já
tinham outros processos por tortura. O policial Simeão Clemente de
Souza já tinha uma condenação transitada no Tribunal de Justiça e
vários processos por tortura. Vemos que a máxima do Evangelho -
“quando não se é fiel no pouco não se é fiel no muito” - aplicou-se aí.
Acho que debater o Projeto de Lei nº 1.585 nos traz a necessidade de
humanização do sistema carcerário. Precisamos ter mais Apacs; é
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necessário investir mais recursos na Polícia e no salário dos policiais.
Precisamos de mais política de direitos humanos. Louvo a atitude da
Secretaria na demissão. A presença da Corregedora do Sistema de
Defesa Social, Dra. Luciana, também foi muito positiva. O Ouvidor de
Polícia, Dr. Paulo Alckmin, falou firme em defesa dos princípios
fundamentais de garantias da vida humana. Os Deputados também se
expressaram com firmeza. Estiveram presentes o Ministério Público e
o Poder Judiciário, que não deixaram dúvida de que não haverá
impunidade nesse caso. A cidade de Araguari está de parabéns por
isso. Esteve presente também o Delegado Regional da Polícia Civil,
Dr. João Batista, que manifestou solidariedade e apoio à família da
vítima e ao mesmo tempo mostrou a firmeza da Polícia Civil, que não
quer esse tipo de elementos que torturam. Sabemos que a
composição da corporação, em sua maioria, é de pessoas boas.

Deputado Weliton, discutir o Projeto de Lei nº 1.585/2007 é, antes de
tudo, discutir uma ação efetiva do poder público, para aplicação
correta dos recursos. É preciso arrecadar, cobrar. Não se pode
encaminhar a esta Casa um projeto sem discussão. Tivemos a
informação de que o projeto foi discutido com a Fiemg, o que, para
nós, não é uma boa informação. Deputado Antônio Júlio, a Fiemg só
olha o interesse dos grandes empresários. Alguns até dizem que se
trata de uma secretaria do governo ou algo semelhante. A Fiemg
nunca olha o interesse dos pequenos e médios empresários. Louvo a
atitude do Deputado Weliton Prado, que acompanha a tramitação do
projeto, e a de outros parlamentares que também se debruçam sobre
ele. Votaremos, baseados na orientação de vocês, que terão o olhar
para o microempresário, o pequeno e o médio empresário. Isso é
fundamental. Sr. Presidente, registrar o caso de Araguari é, de alguma
forma, apresentar um exemplo bem concreto para elucidar a
discussão do projeto. Quando falamos em recurso ou perda de
recurso para as políticas públicas, temos de ter claro que vivemos,
hoje, em alguns lugares do sistema carcerário, uma verdadeira e
completa tragédia. Medidas precisam ser tomadas, com urgência. A
Comissão de Direitos Humanos desta Casa e outras Comissões não
podem ficar correndo atrás dessas violações. O Sistema de Defesa
Social tem de ter um mecanismo interno de controle, de forma a
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buscar soluções mais rápidas. Também gostaria de deixar registrado
o papel da OAB. Ontem o Dr. Raimundo Cândido mandou a Araguari,
como seu representante, o Dr. Cláudio, Conselheiro Estadual da
Ordem. A Presidente local, vítima de abuso, teve a maior
disponibilidade de apoiar e dar orientações às famílias que lá
estavam. Também esteve lá o coordenador do setor de direitos
humanos da OAB, um jovem advogado. E, com o apoio da Prefeitura
e da Câmara, que, de forma indignada, denunciou, foi criado na
cidade um sistema de defesa da vida. Foram feitas várias denúncias
de crime insolúveis em Araguari, que daremos conhecimento a este
Plenário, assim que os Vereadores organizarem e encaminharem a
proposta. Queremos justiça. Sr. Presidente, na discussão do Projeto
de Lei nº 1.585/2007, o caso do Agamenon Pereira é muito ilustrativo.
Que sirva de exemplo para qualquer Agente Penitenciário, policial civil
ou militar, pois, em Minas Gerais, a tortura não compensa, porque aí
estão, para denunciar, a OAB, o Ministério Público, a atenção e o zelo
do Poder Judiciário para o cumprimento das leis, as Câmaras
Municipais que organizam Comissões de Direitos Humanos, a
Comissão de Direitos Humanos desta Assembléia. O que a
Subsecretaria fez, demitindo imediatamente, deve servir de lição, de
exemplo. Sr. Presidente, ao discutir o Projeto de Lei nº 1.585/2007, a
questão do protagonismo do cidadão nos é apresentada. Para nós, é
fundamental que as pessoas denunciem qualquer violência de direitos
humanos, de tortura em estabelecimento penal. Procurem
documentar, procurem o Ministério Público ou a Câmara Municipal,
tirem fotos, exijam exame de corpo de delito e encaminhem a
denúncia a essa Comissão. Em relação a essa questão, temos de ter
tolerância zero. Não podemos admitir isso. Sr. Presidente, profundo
conhecedor da lei, sabe muito bem que o art. 1º da Constituição
Federal - juramos cumpri-la - estabelece que somos uma República
Federativa, que se constitui em um Estado Democrático de Direito. É
importante frisar que, entre os princípios pilares desse Estado
Democrático de Direito, no inciso III, a dignidade da pessoa humana é
colocada em equivalência à soberania e à cidadania. Ou seja, temos
uma Constituição que quis assegurar que só há Estado Democrático
de Direito - e é para isso que precisamos de arrecadação tributária,
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Presidente - se houver a garantia da dignidade da pessoa humana. Na
falta de qualquer um desses cinco incisos, pelo princípio estabelecido
na Constituição, não será garantido o Estado Democrático de Direito,
que estará sendo, então, violado. Vamos ter, então, tolerância zero à
violência, principalmente nos estabelecimentos penais. Vamos
denunciar e fechar o cerco do Estado para que essa prática odiosa,
esse crime de lesa-humanidade não prospere e seja realmente
abolido das práticas e das ações políticas no Estado. Chega de
totalitarismo e de ditadura militar. E hoje essa violação é muito mais
significativa contra os pobres. Queremos, então, deixar aqui esse
registro, até porque não poderia discutir o Projeto de Lei no

1.585/2007, que trata de questão tributária, de forma superficial, sem
levantar uma questão concreta como essa. O Deputado Weliton Prado
esteve na reunião e poderá falar, com muita propriedade, sobre o
clima de solidariedade à família da vítima e à própria vítima, o qual se
instalou hoje na cidade de Araguari. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço o Deputado Durval Ângelo, a
quem parabenizo pelos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos,
que, de forma muito rápida, realizou audiência pública da Comissão
em Araguari, para tratar de um caso que realmente chocou e
provocou grande revolta em toda a população da cidade, causando
um grande clamor público. Quero parabenizar ainda o Ministério
Público e o Judiciário, que, de pronto, já demitiu sete dos agentes
envolvidos - os dois outros, que são concursados, vão responder por
processo administrativo, assim como o policial civil. Mas os 10 estão
presos. Vou tentar falar mais rapidamente, porque meu tempo está-se
esgotando. Ao projeto, apresentamos 30 emendas. Lembrando que
atualmente os mineiros que consomem até 90kW de energia
residencial estão isentos do ICMS, por força da Lei no 12.729, e toda a
população paga por essa isenção - ou seja, é uma lei federal; não é
gracinha que a Cemig faz a ninguém -, apresentei uma emenda para
que a isenção seja dada aos que consomem até 100kW por hora. Isso
atende a um pedido do ex-Presidente da CNBB, D. Luciano, falecido
há um ano, que havia solicitado a isenção da tarifa de energia elétrica
para as famílias mais pobres, cujo consumo não fosse superior a
100kW por hora. Nesse sentido, há um projeto de iniciativa popular
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que infelizmente não chegou a vingar nesta Casa. Esperamos que
agora isso seja aprovado e, para isso, apresentamos essa emenda
que contempla o projeto de iniciativa popular. Apresentamos também
uma emenda que revoga a Taxa de Incêndio cobrada do comércio e
da indústria, lembrando que, depois de muita luta, conseguimos
acabar com a Taxa de Incêndio cobrada das residências.
Apresentamos ainda uma emenda que acaba com a cobrança por
dentro. Atualmente, cobram-se 47% de ICMS na conta de energia
elétrica da Cemig, o que é um valor absurdo. E já há até decisão dos
Tribunais de Justiça considerando inconstitucional a cobrança por
dentro. Apresentei também emenda que diminui a alíquota dos
serviços de energia elétrica, como eu disse. Também apresentei
emenda que objetiva impedir a unificação da alíquota de ICMS relativa
ao serviço de comunicação, de telefonia. Pelo projeto do Governador,
o valor da tarifa vai aumentar para quem hoje utiliza o sistema de
ligação telefônica por meio da internet, por computador.
Apresentamos emenda que tem por objetivo materializar na legislação
estadual o direito de obtenção de certidões em repartições públicas,
assegurando-o a todos, independentemente do pagamento de taxas,
para defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse
pessoal. Portanto, ao todo são 30 emendas e esperamos que o
governo tenha sensibilidade de aprová-las. A questão da tarifa de
energia elétrica também foi levantada por vários Deputados, pois é um
absurdo o valor cobrado pela Cemig. Ela teve um faturamento
extraordinário, mais de R$400.000.000,00 só nos três primeiros
meses. A Cemig entra em grande contradição ao dizer que a tarifa de
energia é cara em Minas Gerais porque a população consome pouco,
e que a oferta da energia é maior do que a demanda. Então, por que
ela faz tantas campanhas publicitárias para que a população
economize energia? Essa é uma contradição, e há outras: por que
cobrar tarifa amarela em horário diferenciado, de pico, e colocar a
culpa no cidadão?

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, estou vendo que não há

quórum para a continuação da discussão e solicito o encerramento de
plano da reunião; e, como ainda tenho 35 segundos, que eu possa
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continuar a discutir amanhã.
O Sr. Presidente - V. Exa., ao encerrar, está com 25 segundos. A

Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

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

a discussão, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 457, 1.082, 1.236 e
1.571/2007, e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.480, 1.481 e
1.598/2007, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis
reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21,
às 9 horas, para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, e para a ordinária na mesma data,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bráulio Braz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.441 e
1.452/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Cecília

Ferramenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

45/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 45/2007, do Centro de Vida

Independente de Belo Horizonte, objetiva a inclusão, no Programa
Lares Geraes, de ação destinada à promoção do acesso à habitação
por parte de famílias que tenham pessoas portadoras de deficiência.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6 a

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em análise solicita a inclusão, no Programa Lares
Geraes, de ação destinada à promoção do acesso à habitação por
parte de famílias que tenham pessoas portadoras de deficiência.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE - no ano de 2000, Minas Gerais possuía 2.667.709 pessoas com
pelo menos uma das deficiências enumeradas no instrumento de
coleta de dados1, para uma população total de 17.905.134 habitantes,
o que corresponde a um percentual de 14,9% da população.

De acordo com a pesquisa sobre déficit habitacional no Brasil
produzida pela Fundação João Pinheiro, com dados coletados pelo
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IBGE em 2005, Minas Gerais apresentava uma demanda de 682.432
moradias. Uma parte dessa demanda, certamente, se direciona ao
Estado, com vistas à promoção do acesso à moradia para a parcela
da população com menor poder aquisitivo ou com outro fator de
vulnerabilidade, como a deficiência.

Entendemos, portanto, que a proposta deve ser atendida, com a
apresentação de emenda ao PPAG, alterando a finalidade da Ação
1.001 - Programa Lares Habitação Popular -, com vistas a garantir a
destinação de 5% das unidades habitacionais produzidas para
famílias com pelo menos uma pessoa com deficiência e com renda de
até três salários mínimos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 45/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007, a ser oportunamente apresentada.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
¹ Deficiências enumeradas: deficiência mental permanente;

tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente; falta de membro ou
de parte dele (falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar);
incapacidade, com alguma ou grande dificuldade permanente de
enxergar; incapacidade, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir; incapacidade, com alguma ou grande
dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
48/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 48/2007, do Sindicato dos
Engenheiros do Estado de Minas Gerais - Senge-MG -, objetiva a
implantação de projeto de engenharia e arquitetura públicas no
Estado, por meio de parceria com o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG -,
universidades e outras entidades, com vistas a oferecer assistência
técnica aos cidadãos para a construção e reforma de edificações.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 15/11/2007, vem a proposta
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a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à
Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a implantação de projeto de
engenharia e arquitetura públicas no Estado, por meio de parceria
com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Minas Gerais - Crea-MG -, universidades e outras entidades, com
vistas a oferecer assistência técnica aos cidadãos para a construção e
reforma de edificações.

Um levantamento realizado pelo Crea-MG constatou que cerca de
70% das construções de nosso Estado são irregulares. No caso
específico da construção civil, é comum que a população,
especialmente a de baixa renda, construa suas moradias sem nenhum
critério técnico, o que resulta em desperdício de material e de
recursos, além de comprometer a qualidade e a segurança das
pessoas e do meio ambiente.

A proposta em análise refere-se ao Programa de Arquitetura e
Engenharia Públicas, desenvolvido pelo Crea-MG, que tem como
objetivo exatamente proporcionar à população de baixa renda o
acesso a esses serviços especializados. A concretização do projeto
demanda a formatação de parcerias com o poder público,
universidades e organizações da sociedade civil.

A Prefeitura de Belo Horizonte aderiu a esse Programa em 2004, e
esta foi a primeira experiência efetiva de parceria do Crea-MG com o
poder público local, instituições de ensino superior e entidades
representativas da população. Como experiência piloto, o programa
desenvolvido em Belo Horizonte foi validado, o que o credencia a ser
replicado nos demais Municípios do Estado.

Entendemos que esse Programa deve ser assumido, também, pelo
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governo do Estado, que deverá desempenhar o papel de articulador
dessa parceria entre Estado, Municípios, Crea-MG e universidades,
com vistas a contribuir para a melhoria das condições de habitação da
população. Por esse motivo, acolhemos a proposta, com a
apresentação de emenda ao projeto de lei do PPAG para 2008-2011,
criando ação nova no âmbito do Programa Lares Geraes, para a
implantação da engenharia e arquitetura públicas em Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 48/2007 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, que estima as receitas
e fixa as despesas do orçamento do Estado para o exercício de 2008,
as quais serão oportunamente apresentadas.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

84/2007 E 99/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 84/2007, do Conselho Estadual

de Segurança Alimentar - Consea-MG - e da Coordenação Regional
de Segurança Alimentar e Nutricional - CRSAN do Médio Piracicaba -,
solicita o apoio a atividades de segurança alimentar e nutricional e a
técnicas de produção de alimentos, de modo a garantir uma avaliação
do diagnóstico nutricional e o mapeamento do risco nutricional, com
incentivo a projetos de educação alimentar e à melhor utilização dos
alimentos. A Proposta de Ação Legislativa nº 99/2007, da
Coordenação Regional de Segurança Alimentar e Nutricional -
CRSAN do Triângulo -, solicita o estabelecimento de parceria da
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - com as
coordenações regionais de segurança alimentar e nutricional do
Estado para a elaboração de pesquisas, diagnósticos e ações de
extensão universitária na área da segurança alimentar e nutricional.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29 de outubro,

em Frutal, e nos dias 6, 7 e 8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências
públicas com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento
do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em tela solicitam, basicamente, o apoio a atividades
voltadas para a promoção da segurança alimentar e nutricional no
Estado. No Programa 028 Minas sem Fome, que tem por objetivo
“promover a segurança alimentar e nutricional de famílias mineiras em
condições de vulnerabilidade social, principalmente no meio rural”, já
são previstas várias ações com finalidades muito similares ao que é
solicitado pelas entidades anteriormente relacionadas. Entre essas
ações, citamos o apoio à implantação de lavouras comunitárias, de
pomares, de criações de pequenos animais e de unidades coletivas
de processamento de alimentos. Há ainda a Ação 1.154 - Capacitação
do Público Beneficiário -, que tem por finalidade “promover
capacitação adequada à realidade da população na perspectiva de
geração de renda e da segurança alimentar e nutricional sustentável”.

Entretanto, mesmo com a previsão dessas ações, percebe-se o
empenho das entidades para dar maior ênfase ao desenvolvimento de
atividades de capacitação voltadas para educação alimentar, técnicas
de produção e de melhor utilização de alimentos. Além disso, sugerem
também ser conveniente o envolvimento da Uemg nessas questões,
por meio de parcerias com as coordenações regionais de segurança
alimentar e nutricional do Estado.

A nosso ver, essas propostas enriquecem o rol de atividades a
serem implementadas em prol da segurança alimentar do Estado e,
portanto, estamos acatando-as na forma de emenda ao Projeto de Lei
nº 1.615/2007.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 84/2007 e 99/2007 na forma de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007 e por meio de requerimento.
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Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
170/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 170/2007, da Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, objetiva a implementação
das normas de acessibilidade no Circuito Cultural da Praça da
Liberdade.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva a observância dos princípios e
normas de acessibilidade, incluindo sinalização própria, nos trajetos,
calçadas e vias públicas no Circuito Cultural da Praça da Liberdade,
atendendo aos princípios de rota acessível.

O programa estruturador Circuitos Culturais de Minas Gerais tem por
objetivo dotar o Estado de uma moderna e inovadora rede integrada
de produção e disseminação cultural e artística partindo de cidades-
pólo, com a implantação e a revitalização espaços culturais públicos.
Para a consecução desses objetivos, o programa dispõe de várias
ações, entre elas a nº 1.294, Elaboração de Projetos Especiais de
Adequação Ambiental, Trânsito, Segurança e Iluminação da Área do
Circuito Cultural, cuja finalidade é adequar os equipamentos aos
padrões exigidos pela Secretaria de Meio Ambiente e pela BHTRANS
e viabilizar projeto de segurança elaborado pela Polícia Militar.

Trata-se de ação oportuna e necessária tendo em vista o



1707

desenvolvimento ambiental sustentável, a racionalização das regras
de circulação de veículos e pedestres, a incolumidade de pessoas e
bens, bem como a adequação às normas técnicas da Aneel. Como se
observa, essa ação do PPAG não faz nenhuma referência expressa
aos princípios e normas de acessibilidade universal. Trata-se de falha,
que procuramos corrigir por meio da emenda apresentada ao final
deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 170/2007 na forma de Emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

243 E 245/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nº 243 e 245/2007, do Sindicato

dos Estabelecimentos de Natação, Ginástica, Recreação e Cultura
Física - Senagic-MG -, objetivam instituir no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011 a ação nova
Academia na Escola, dentro do Programa Estruturador Minas
Olímpica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o PPAG 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise querem o retorno da Ação Academia na
Escola, incorporada ao Programa Estruturador Minas Esporte na
revisão de 2006 para o exercício de 2007, do PPAG 2003-2007, que
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tinha por finalidade de desenvolver, por meio da atividade física
supervisionada em academia de ginástica, a capacidade física dos
alunos, bem como corrigir qualquer deficiência psicomotora ou
problema de saúde.

Estamos convictos de que essa ação tem um grande alcance social
ao viabilizar aos alunos da rede pública a prática da fisicultura, razão
pela qual somos favoráveis às propostas em comento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nº 243 e 245/2007, na forma de emendas ao Projeto
de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, que
estabelece o orçamento do Estado para o exercício de 2008.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 4/2007, do Procurador-
Geral de Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº
37/2007 - Projetos de Lei nºs 1.862 a 1.866/2007 - Requerimentos nºs
1.562 a 1.576/2007 - Requerimentos dos Deputados Eros Biondini e
outros, Gil Pereira e Wander Borges - Proposições Não Recebidas:
Requerimentos dos Deputados Hely Tarqüínio e Arlen Santiago -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do
Consumidor e de Participação Popular (3) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Gustavo Valadares, Vanderlei Miranda,
Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Guedes - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Wander Borges e
Eros Biondini e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Gil Pereira; aprovação - Requerimento do
Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo
Guedes - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento;
discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento da Deputada
Elisa Costa; deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 64/2007;
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos; anulação da
votação - Palavras do Sr. Presidente - 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 Genaro - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - 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 - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIO Nº 4/2007
Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça,

encaminhando dados relativos à despesa de pessoal do Ministério
Público no exercício de 2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.738/2007.)

OFÍCIOS
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Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.271/2007, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Albérico Villar, Cônsul do Uruguai em Belo Horizonte,
prestando informações relativas aos fatos ocorridos em decorrência
da autorização ambiental de operação concedida à empresa Botnia. (-
À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.264/2007, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. José Artur Filardi Leite, Chefe de Gabinete do Ministro das
Comunicações, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.133/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Da Sra. Maria Clara Cavalcante Bugarim, Presidente do Conselho
Federal de Contabilidade, encaminhando a minuta de Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira Financeira.)

Do Sr. Lourival dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba, encaminhando requerimento de autoria de todos os
Vereadores dessa Casa Legislativa em que solicitam agilização da
votação e da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº
14/2007. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº
14/2007.)

Do Sr. Valdir Vieira de Resende, Presidente da Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete, encaminhando moção, aprovada por essa Casa,
de apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007. (- Anexe-
se à Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007.)

Do Sr. Paulo Diogo Rosa, Presidente da Câmara Municipal de
Andradas, solicitando, em atenção a requerimento do Vereador
Rovilson Venturelli, aprovado por essa Casa, que seja estudada a
possibilidade da edição de lei que autorize a aplicação de recursos
oriundos de leilão de veículos apreendidos pela Receita Estadual na
aquisição de cadeiras motorizadas para portadores de necessidades
especiais. (- À Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Ana Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da
Hemominas, encaminhando parecer a fim de subsidiar a apreciação



1712

do Projeto de Lei nº 1.068/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.068/2007.)

Do Sr. Alison José Coutinho, Superintendente do Ibama no Estado,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
710/2007, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, notificando a liberação de recursos para o
Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia do Estado, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento nº 850/2007, da Comissão
de Direitos Humanos.

Da Sra. Meryvone Mansur Bíscaro, Vereadora à Câmara Municipal
de Varginha, encaminhando cópia de indicação que apresentou a
essa Casa, na qual pede seja solicitado ao Prefeito Municipal que se
empenhe, junto ao Governo do Estado e ao Ministério da Saúde, a fim
de que a equoterapia seja incluída no SUS. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Diego Faleck, Chefe de Gabinete da Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça, encaminhando informações em
atenção ao Requerimento nº 1.228/2007, da Comissão de Defesa do
Consumidor.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (4),
encaminhando pareceres elaborados pela Secretaria de
Planejamento, referentes aos Projetos de Lei nºs 817, 1.440, 1.596,
1.621, 1.690, 1.644 e 1.667/2007, em atenção a pedido da Comissão
de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e os pareceres aos respectivos
projetos de lei.)

Do Sr. Eli Alvarenga, Gerente Judiciário do Tribunal de Justiça
Militar, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.387/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Eduardo Cyrino Generoso, Presidente da Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais, encaminhando cópias de
ofícios que enviou ao Defensor Público-Geral e ao Governador do
Estado, relativos ao Projeto de Lei Complementar nº 29/2007 e ao
Projeto de Lei nº 1.658/2007.
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Do Sr. Marcio Antonio Portocarrero, Ordenador de Despesa da
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo,
comunicando a celebração do convênio que especifica, bem como a
liberação do respectivo recurso financeiro. (- 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 Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, tecendo
considerações sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
16/2007, que trata do tombamento da Serra da Moeda. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007.)

Do Sr. Marcelo Henrique Lanzillo, Coordenador do Grupo
Esperança, solicitando a oportunidade de fazer um pronunciamento da
tribuna da Assembléia sobre o Dia V, Dia do Voluntariado Nacional. (-
À Comissão de Participação Popular.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37/2007
Extingue o Tribunal de Justiça Militar e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 7º do art. 39, a alínea “b” do inciso IV do art. 66, o inciso

XXIII do art. 90, o inciso III do art. 98, a alínea “b” do inciso II do art.
103 e o inciso II do art. 106 da Constituição do Estado passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 39 - (...)
§ 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado

indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal
de Justiça ou de tribunal especial em tempo de guerra, e a lei
especificará os casos de submissão a processo e o rito deste.”

“Art. 66 - (...)
IV - (...)
b) a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos

de sua Secretaria, sob o regime jurídico único dos servidores civis, e a
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fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos
arts. 24, §§ 1º e 2º, e 32;”.

“Art. 90 - (...)
XXIII - nomear Conselheiros e os Auditores do Tribunal de Contas,

nos termos desta Constituição;”.
“Art. 98 - (...)
III - o acesso ao Tribunal de Justiça far-se-á alternadamente por

antigüidade e merecimento, apurados, respectivamente, entre os
Juizes de Direito da entrâcia mais elevada.”

“Art. 103 - (...)
II - (...)
b) expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia

interna do Poder Judiciário;”.
“Art. 106 - (...)
II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas em primeira

instância, ressalvadas as de competência de Tribunal Federal ou de
órgãos recursais dos juizados especiais;”.

Art. 2º - Os cargos de Juiz Togado ficam transformados em cargos
de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Os cargos de Juiz Togado ficam transformados em cargos
de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os cargos a que se refere o “caput” deste artigo
extinguem-se com a vacância.

Art. 4º - Os servidores do quadro de pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar serão transformados em cargos dos
quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, mantida a
classe de origem.

Art. 5º - Os bens e o patrimônio do Tribunal de Justiça Militar
passam a integrar o acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.

Art. 6º - As verbas, as dotações orçamentárias e as previsões de
despesas do Tribunal de Justiça Militar, aprovados por lei, serão
alocadas ao orçamento do Tribunal de justiça.

Art. 7º - Ficam revogados os arts. 96, inciso III, 109, 110, 111 e 124
da Constituição do Estado.

Art. 8º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
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publicação.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Durval Ângelo - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braúlio Braz - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Deiró Marra -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Glaúcia Brandão - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.862/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de São João de Cima, com sede no Município de
Conceição do Pará.

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

Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima, com sede no
Município de Conceição do Pará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São

João de Cima, com sede no Município de Conceição do Pará, fundado
em 24/1/85, 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. O Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima tem por
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finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em melhorar as
condições socioeconômicos da comunidade, reunir recursos
disponíveis, materiais humanos e assistenciais, por meio de reunião
de esforços, pondo-os à disposição da comunidade para executar
programas de desenvolvimento, trabalhar pelo desenvolvimento da
agricultura, pela melhoria de vida e do bem-estar social em sua área
de situação, prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas que beneficiem
a comunidade e servir de ligação entre a população da comunidade e
a urbana, aumentando o seu intercâmbio.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de
extrema 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.863/2007
Declara de utilidade pública a Juventude Unida de Contagem, com

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

Contagem, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a associação Juventude Unida de Contagem, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade promover atividades sociais,
culturais, esportivas e de lazer na região de Contagem. No
desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma de
raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso das
pessoas assistidas e atende a todos em observância aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência.

Insta pontuar que a associação se encontra em pleno e regular
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funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de
pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem,
atendendo, desta forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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 1.864/2007
Dispõe sobre a Política Estadual de Educação Alimentar e

Nutricional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política Estadual de Educação Alimentar e Nutricional visa

a consolidar a qualidade da merenda escolar fornecida aos alunos das
escolas públicas do Estado e pressupõe a realização de parceria entre
o poder público e a iniciativa privada.

Art. 2º - A implantação da Política Estadual de Educação Alimentar e
Nutricional, nos moldes do artigo anterior, obedecerá às seguintes
diretrizes:

I - acompanhamento por meio de profissional habilitado, qual seja, o
nutricionista;

II - avaliação da qualidade da merenda escolar distribuída nas
escolas públicas estaduais, visando oferecer uma alimentação
adequada às necessidades dos estudantes;

III - levantamento de ocorrências de diabetes, obesidade e outros
distúrbios e o seu adequado tratamento e acompanhamento.

Art. 3º - O Poder Executivo procederá à contratação de
nutricionistas, que estarão vinculados às Superintendências Regionais
de Ensino - SREs -, atuando de acordo com as necessidades de cada
escola.

Art. 4º - A Secretaria de Estado de Educação cuidará para que as
redes municipais de ensino sejam assistidas por nutricionistas
vinculados às SREs.

Art. 5º - Cabe à Secretaria de Estado de Educação a elaboração e
coordenação de projetos que envolvam parcerias com a iniciativa
privada, os quais serão previamente escolhidos por comissão
constituída na forma de regulamento.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Deiró Marra
Justificação: Este projeto de lei tem como finalidade dispor sobre a

Política Estadual de Educação Alimentar e Nutricional, com o objetivo
de estimular a alimentação saudável e balanceada dos estudantes. O
nutricionista é fundamental, não só por estabelecer critérios para que
os estudantes tenham na escola merenda de qualidade, condizente
com sua fase de desenvolvimento, mas por ajudar a prevenir
disfunções alimentares.

O poder público, em parceria com a iniciativa privada, poderá,
através do nutricionista, promover a elaboração de programas e o
acompanhamento de crianças com problemas de obesidade e
diabetes, que poderão ainda ser encaminhadas para a Secretaria de
Saúde.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares
desta Casa Legislativa à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 58/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.865/2007
Institui o Dia Estadual do Colunista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Colunista, a ser

comemorado, anualmente, no dia 1º de julho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Esta proposição tem por finalidade homenagear os

nobres colunistas, seja de esportes, social, política ou humor, que
levam aos leitores de jornais e revistas informações claras e cheias de
criatividade e brilhantismo.

A importância do colunismo no jornalismo atual é claramente
perceptível pela sua presença na maioria dos jornais. Além disso, a
principal característica é seu estilo em tópicos. A reconstrução,
mesmo que resumidamente, do processo histórico do colunismo
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político ajuda a entender como ele conquistou essa importância. O
colunismo é conseqüência das mudanças ocorridas no jornalismo a
partir do século XIX, quando as folhas identificadas com grupos
políticos, literários, sociais ou econômicos perdem espaço para as
publicações auto proclamadas independentes.

Para Murilo Ramos (2002) esta nova imprensa surge com a
Revolução Industrial e se caracterizaria "por sua base comercial, a
fazer da publicidade a sustentação aparente da liberdade política de
suas páginas editoriais" (Ramos, 2002, p. 248), este o único espaço
onde o jornal abandonaria "sua objetividade declarada para manifestar
claramente opiniões sobre a política e a vida em geral". (Ramos, 2002,
p. 248) O jornal tornou-se uma "folha anônima", classifica Fraser Bond
(1959), mas o leitor precisa identificar se com alguém, e as colunas
assinadas preencheriam essas necessidades.

Dizer o máximo com o mínimo de palavras é uma norma seguida à
risca no colunismo. Outra característica iniciada nos anos 50 é a da
informação exclusiva: "Muitas vezes, a coluna pautava o jornal.
Porque noticiava que fulano seria candidato e no dia seguinte a
redação iria entrevistá-lo, para confirmar ou desmentir".

A data escolhida é uma homenagem ao padre mineiro José Joaquim
Viegas de Menezes, que em 1807, um ano antes da criação da
Imprensa Régia, imprimiu um poema de 14 páginas, utilizando a
técnica da calcografia (chapa de metal fixa). O texto era um poema de
Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos homenageando o governador
da Província, Pedro Maria Xavier de Athayde e Melo. Este quis ver o
texto impresso, e, por isso, procurou o padre, que lembrou da
proibição da atividade de imprensa e das punições a quem ousava
descumpri-la. Mas o governador garantiu que assumiria toda a
responsabilidade pelo feito. O Padre Viegas de Menezes também foi o
responsável pela primeira tipografia construída no Brasil. Em 1821, ele
auxiliou e orientou um português, residente em Ouro Preto, a fundir os
tipos, construir o prelo e todas as peças de uma tipografia.

Esta homenagem busca resgatar e divulgar a história de uma das
personalidades que mais contribuiu com o desenvolvimento de nossa
imprensa, o Padre mineiro José Joaquim Viegas Menezes. Ele é
quase desconhecido pelos estudiosos do jornalismo e citado em
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poucos trabalhos sobre a história da imprensa brasileira. Mesmo em
Minas Gerais são poucas as referências ao padre. Em Belo Horizonte,
por exemplo, não é possível encontrar nem mesmo uma rua, entre as
milhares existentes, que o homenageie. Nas citações de textos
antigos foi mantida a grafia e a acentuação original.

O Padre José Joaquim Viegas de Menezes, em 1807, vai imprimir
um poema, também chamado de canto panegírico, homenageando o
governador da província de Minas Gerais, Pedro Maria Xavier de
Athayde e Melo, o Visconde de Condeixa. O religioso não era político
nem tinha nenhum interesse em agradar o governador. Era descrito
como um clérigo dedicado, piedoso e humilde. Acabou sendo um dos
pioneiros da imprensa brasileiro por ter conhecimentos sobre a arte
gráfica.

Tudo começou quando o cronista e literato Diogo Pereira Ribeiro de
Vasconcellos escreveu um poema homenageando o governador, no
aniversário deste. O governador quis de todas as formas ver o texto
impresso, e sabia que em Ouro Preto havia uma pessoa que tinha
conhecimentos gráficos: o padre Viegas. Com isso, surgiria a primeira
impressão mineira reconhecida pelos historiadores. O padre há anos
já fazia algumas impressões de estampas religiosas, em seus horários
de folga, e presenteava amigos. Mas agora o governador lhe pedia
algo maior, que certamente desagradaria o governo português. No
entanto, o padre aceitou realizar a tarefa por ter o governador
garantido que assumiria toda a responsabilidade pela impressão. A
técnica utilizada pelo padre foi a calcografia, que utiliza chapas de
metal fixas. Ele também conhecia de tipografia, mas é claro que, para
utilizar os tipos móveis, teria primeiro que importar ou construir um
prelo, o que era muito mais custoso e perigoso. Foram três meses de
trabalho duro, aplainando, polindo e abrindo onze chapas de diversos
tamanhos. O impresso era composto de 14 páginas, tendo a frente
uma ilustração do governador ao lado da esposa, duas páginas com
dedicatória ao estadista, dez contendo o poema, e uma com o "Mappa
do donativo voluntário que ao Augusto Príncipe R.N.S. offerecerão os
povos da Capitania de Minas-Geraes, no ano de 1806". Na dedicatória
é utilizado o corpo 8, no poema corpo 12, e no mapa corpos 6 e 7.

O Padre Viegas nasceu em Ouro Preto, em 1778, e foi abandonado



1721

na casa de Ana Teixeira Menezes, que o criou como filho. Em 1830,
faleceu Ana Teixeira, e, em seu testamento, reconheceu o Padre
Viegas como filho e deixou-lhe todos seus bens.

Em Mariana, estudou humanidades. Destacava-se de seus colegas
na busca pelo conhecimento e, desde cedo, mostrava grande talento
para o desenho. Em 1897, foi a Portugal, para dar prosseguimento
aos estudos, sendo ordenado padre não se sabe se em 1800 ou 1801.

Em Lisboa, conviveu com Frei José Marianno da Conceição Velloso,
que também era mineiro e dirigia a Regia Officina Typographica,
Chalcographica, Tipoplastica e Litteraria do Arco do Cego. Lá Viegas
aprendeu as artes tipográficas e calcográficas. Mas o padre também
buscou em obras estrangeiras aprimorar seus conhecimentos sobre o
tema. Ele chegou a traduzir o Tratado da gravura a água forte e a buril
e, em madeira negra, com o modo de construir as prensas modernas
e de imprimir em talho doce, trabalho que foi impresso no Arco do
Cego.

Em 1802, retornou a Ouro Preto, e passou a praticar a arte da
impressão nos momentos de descanso. Seriam os seus
conhecimentos, obtidos em Portugal, que deixariam Minas Gerais com
posição importante na história da imprensa brasileira. Segundo João
Pedro Xavier da Veiga, na monografia A Imprensa em Minas Gerais,
publicada na Revista do Arquivo Público Mineiro, em 1898, em Minas
foi construída a primeira tipografia do Brasil. Novamente, aparecia o
brilhantismo do padre mineiro, o principal responsável pelo feito.

Morava em Ouro Preto, em 1820, o português Manoel José Barbosa
Pimenta e Sal, que trabalhava como chapeleiro e sirgueiro e tinha
muito talento para a mecânica. Ele gostava muito de ler, mas não
compreendia seu principal livro, um dicionário de Sciencias e Artes,
em Francês, língua conhecida por pouquíssimas pessoas na capital
mineira. Por isso, o português folheava e olhava as ilustrações do
livro, sem compreender o seu conteúdo. Costumava parar nas
páginas com desenhos de equipamentos tipográficos. O Padre
Viegas, que conhecia francês, traduziu esse texto para o chapeleiro e
explicou como funcionava e o que compunha uma tipografia. A partir
daí, ambos resolveram construir uma tipografia, que ficou pronta em
1821. Depois de pronta, Viegas deixou-a com Manoel José Barbosa.
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No entanto, a tipografia só receberia autorização para funcionamento
em 20/4/1822. Lá seriam impressos os primeiros jornais mineiros,
como o Compilador Mineiro (1823), Abelha do Itaculumy (1824) e o
Universal (1825).

O Padre José Joaquim Viegas de Menezes faleceu em 1º/7/1841.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte

para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.866/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos e

Alcoólatras - Nata, com sede no Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos

Toxicômanos e Alcoólatras - Nata, com sede no Município de Ouro
Preto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 2/6/98, tem por finalidade a recuperação de toxicômanos e
alcoólatras, a formação social e cristã dos associados, bem como a
sua integração familiar, o desenvolvimento de atividades sociais e
culturais, além do encaminhamento dos doentes do álcool e tóxicos
para internação e recuperação em casas devidamente cadastradas
para tal.

O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.562/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado apelo ao Ministro da Educação, ao Reitor da Unimontes e à
Reitora da Uemg com vistas à criação de núcleos avançados dessas
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Universidades em Nacip Raydan e Virgolândia. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 1.563/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Carmo
de Minas pelo destaque obtido por esse Município no IV Concurso
Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 1.564/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Marcos David
Salem, Delegado de Polícia Federal, por sua posse como
Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em
Minas Gerais. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.565/2007, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Departamento Operacional
Norte da Copasa-MG pelo recebimento do Prêmio Nacional da
Qualidade em Saneamento - PNQS -, na categoria Ouro, nível II, e
com o Departamento Operacional Leste daquela empresa pelo
recebimento do mesmo prêmio na categoria Distinção. (- À Comissão
de Saúde.)

Nº 1.566/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Varjão de
Minas pela passagem dos 12 anos de emancipação desse Município.
(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.567/2007, das Comissões de Educação e de Transporte, em
que solicitam seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça
pedido de informações sobre as providências tomadas pela
Promotoria de Justiça da Comarca de Patrocínio, tendo em vista
denúncias de irregularidades no transporte escolar desse Município. (-
À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.568/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministério Público e à Ouvidoria de Polícia de
Pernambuco e à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados com vistas à tomada de providências cabíveis em face das
denúncias apresentadas a essa Comissão pelo Sr. Almir Agimar do
Carmo Mata.

Nº 1.569/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
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formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja a
Associação Mineira de Inspetores Escolares incluída no rol de
entidades habilitadas a participar das Câmaras de Ensino
Fundamental e Médio do Conselho Estadual de Educação.

Nº 1.570/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Conselho Estadual de Educação com vistas a que
faça constar no “site” desse órgão na internet o currículo dos
Conselheiros, a atuação profissional de cada um e a origem da
respectiva indicação.

Nº 1.571/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
sejam encaminhados ao Governador e ao Vice-Governador do
Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e
ao Secretário de Defesa Social documentos relativos às providências
tomadas por autoridades da Comarca de Ponte Nova com relação à
cadeia pública local, antes da tragédia ocorrida em 23/8/2007, quando
foram assassinados 25 detentos.

Nº 1.572/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que
participaram de ocorrência, em 12/11/2007, que levou à apreensão de
adolescente acusado de balear Charles Gonçalves Viana durante um
assalto.

Nº 1.573/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à ligação
asfáltica dos Municípios de Porteirinha e Riacho dos Machados.

Nº 1.574/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao término do
asfaltamento da chamada Estrada da Produção, no Município de
Montes Claros, que liga esta cidade ao Distrito de Aparecida do
Mundo Novo, passando pelo de São Pedro.

Nº 1.575/2007, das Comissões de Educação e de Transporte, em
que solicitam seja formulado apelo ao Ministério Público do Trabalho e
à Procuradoria do Ministério do Trabalho com vistas a que realizem
sindicância nas empresas Transportadora Rota do Sol e Transcon, de
Patrocínio, para averiguar denúncia de irregularidade nas
contratações e de falta de pagamento, há três meses, aos motoristas
que atuam no transporte escolar nesse Município.
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Nº 1.576/2007, das Comissões de Educação e de Transporte, em
que solicitam seja encaminhada ao FNDE, ao Tribunal de Contas da
União e à Controladoria-Geral da União denúncia de irregularidades
no transporte escolar em Patrocínio, anexando-se cópia das notas
taquigráficas da reunião dessas Comissões em 13/11/2007 e de
denúncia formulada por Vereadores desse Município.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Eros Biondini e outros, Gil Pereira e Wander Borges.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Hely Tarqüínio em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Lagamar pela passagem dos
45 anos de emancipação desse Município.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Brasília de Minas pelos 117
anos de emancipação desse Município.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Defesa do Consumidor e de Participação Popular (3).
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, dois assuntos me trazem
hoje à tribuna da Assembléia Legislativa. O primeiro deles é o
seguinte: ontem estava em meu gabinete, na parte da tarde, e fui
fazer uma consulta na internet a respeito de um assunto de meu
interesse. Para minha surpresa, Belo Horizonte estava estampada na
página principal dos principais “sites” do Brasil. Cito, como exemplo, o
Terra e o Uol, dois grandes “sites” de notícias do nosso país. Belo
Horizonte estava estampada, na primeira página, com uma notícia
muito triste, o que me trouxe hoje a esta tribuna. A foto estampada na
página principal dos “sites” Terra e Uol, na tarde de ontem, era do
pássaro, um biguá, na Lagoa da Pampulha, completamente encoberto
por uma lama - ou coisa parecida - verde, por conta da poluição da
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Lagoa. A foto foi tirada pelo fotógrafo do jornal “Hoje em Dia”, Marcelo
Prates, no domingo, e retrata bem a situação, Deputado João Leite,
do principal cartão postal da Capital de todos os mineiros. A Lagoa da
Pampulha é, sem dúvida alguma, orgulho para todos nós, belo-
horizontinos. Ela é o ponto mais procurado pelos turistas que visitam
Belo Horizonte. Eles querem conhecer a Igrejinha, a Casa do Baile, o
Iate, aquela estrutura criada por Niemeyer, que, quando criou o
Complexo Arquitetônico da Pampulha, não imaginava encontrar,
algum dia, uma cena deprimente como essa da foto que ontem estava
estampada nos principais “sites” de notícias do nosso país. Fotos
como essa de Belo Horizonte estão sendo veiculadas no Brasil e no
mundo afora. Então venho à tribuna não para propagar a foto, mas
para provocar aqui uma manifestação de repúdio à Prefeitura de Belo
Horizonte. O Prefeito Fernando Pimentel sabe muito bem que não
subo à tribuna para fazer crítica apenas por fazer, não sou daqueles
opositores irresponsáveis, mas venho aqui para cobrar dele uma
explicação. Na Lagoa da Pampulha, a gestão que aí está já gastou
mais de R$120.000.000,00, e o que encontramos é isso que está aqui.
Então quero uma explicação convincente do Prefeito e dos
representantes dos belo-horizontinos para essa cena horrorosa
estampada, ontem, nos “sites” de notícias do nosso país.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Gustavo
Valadares. V. Exa., que conhece tão bem nossa cidade e é tão
reconhecido pelos belo-horizontinos, não poderia calar-se neste
momento. Tenho usado esta tribuna para mostrar os descalabros da
Prefeitura de Belo Horizonte e agora acompanho, com o interesse de
um belo-horizontino, assim como V. Exa., a situação da nossa cidade.
Tive a oportunidade de abordar anteriormente que, em relação à
Pampulha, já estamos no 32º termo aditivo do contrato da Lagoa da
Pampulha - aliás, contrato considerado irregular pelo Tribunal de
Contas do Estado. Esse contrato tinha uma previsão de
R$70.000.000,00, e agora V. Exa. fala que ele passa de
R$120.000.000,00. Esse é o custo para Belo Horizonte, e por isso
teremos um aumento de IPTU, para que possam continuar pagando a
empresa que, segundo o contrato, faria uma dragagem direta, o que
nunca foi feito. Os caminhõezinhos estão lá tirando o sedimento da
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Lagoa da Pampulha, permitindo que uma situação como essa esteja
estampada nos “sites” e nos grandes jornais brasileiros. Queria
lembrar também que a Prefeitura de Belo Horizonte está fechando o
Mercado de Santa Tereza, o Mercado do Cruzeiro. Nosso gabinete
está lotado de “e-mails” do meio cultural. Os artistas de Belo Horizonte
estão revoltados com o fechamento dos mercados. Ao mesmo tempo,
o Prefeito vai para a televisão fazer propaganda para um
empreendimento privado. O Prefeito de Belo Horizonte é garoto-
propaganda de um “shopping” que está em expansão na nossa
cidade, de uma empresa privada. E mais: agora também há o rosto
dele estampado nos “outdoors” de Belo Horizonte, fazendo
propaganda do Orçamento Participativo. Não podemos falar que
queremos o Mercado do Cruzeiro e o de Santa Teresa, mas há o
Orçamento Participativo, do qual não sei quem está participando. Para
terminar, agradecendo o aparte e me desculpando por ter-me
alongado tanto, pois este tema me interessa demais, aguardamos um
pronunciamento do Ministério Público, tão firme quando há um papel
com o nome de um Deputado no chão e com o foguete que a
assessoria do Deputado Rêmolo Aloise soltou. Mas o uso da
Prefeitura de Belo Horizonte para filmagem para um “shopping” da
cidade não merece do Ministério Público nenhuma manifestação.
Também não há nenhuma manifestação do Ministério Público quanto
ao rosto do Prefeito nos “outdoors” de Belo Horizonte, fazendo
propaganda de um programa da Prefeitura. E, quanto à Lagoa da
Pampulha, onde está o Ministério Público? Muito obrigado e parabéns,
Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço o aparte de V. Exa., que
fala com legitimidade, sendo, se não me engano, pela terceira vez, o
Deputado mais votado em Belo Horizonte.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, pedi um aparte ao seu pronunciamento porque este tema
tem a ver com o que tenho falado, há mais de sessenta dias, nesta
Casa. Hoje você nos mostra a foto de uma ave toda lambuzada e
atolada. Essa coisa verde que citou são cianobactérias causadas por
esgotos de Belo Horizonte e de Contagem. Já pedi tanta providência;
e não enumerarei aqui os culpados, mas pedirei providência a quem
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pode resolver algo: à Copasa, ao Governador de Minas, ao Prefeito de
Belo Horizonte, aos Prefeitos das cidades da Região Metropolitana.
Há a foto desse pássaro, e temos imensas fotos para mostrar que
esse problema não acontece só na Lagoa da Pampulha. Ele é muito
mais grave do que o cartão postal de Belo Horizonte e está afetando a
vida de milhares de ribeirinhos do Rio das Velhas e do Rio São
Francisco. Todo esse esgoto que está sendo jogado na Lagoa da
Pampulha e no Rio das Velhas, conseqüentemente, cai no São
Francisco e atrapalha a vida de milhares de pessoas a 800km daqui,
em Manga, Januária, Itacarambi, Matias Cardoso, São Francisco,
Claro dos Poções; aliás, nas cidades de Ibiaí, Ponto Chique, São
Romão, Pedras de Maria da Cruz e em várias cidades do Sul da
Bahia. É um problema tão grave que tivemos aqui um ciclo de debates
para discutir o assunto, na semana passada, e venho falando disso
quase todos os dias, na Assembléia. Espero que, depois da sua
manifestação, que é da base do governo, as autoridades se unam - o
governo do Estado, o Governador, o Prefeito de Belo Horizonte, o
Presidente da Copasa, o Ministério da Integração Nacional e os
órgãos do meio ambiente, que são muito bons para multar um
pequeno produtor rural em São João das Missões, mas são incapazes
de levantar a voz contra a companhia de saneamento que está
cometendo o maior crime ambiental neste Estado, no Rio das Velhas,
na Lagoa da Pampulha e no Rio São Francisco.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa. o aparte,
apenas discordando em uma questão pontual: o principal responsável
por isso é o Prefeito de Belo Horizonte, que foi eleito para resolver o
problema do principal cartão postal da nossa cidade.

Deputado Ademir Lucas, esta foto estava ontem estampada nos
principais “sites” de notícia do nosso país e diz respeito ao principal
cartão postal de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. Já foram
jogados pelo ralo R$120.000.000,00, queimados pelo Prefeito de Belo
Horizonte, para não resolver o problema e termos cenas como esta -
uma foto tirada no domingo, há dois dias, estampada nos principais
“sites” de notícia do nosso país.

A segunda notícia que me traz a esta tribuna, Deputado João Leite,
é, mais uma vez, péssima para Belo Horizonte. Na “Folha de S. Paulo”
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de ontem, a colunista Alba Zaluar discorreu sobre a questão do
número de homicídios na cidade de Nova Iorque, que, no início da
década de 90, alcançou, em um único ano, a taxa de 2.245
homicídios. Agora, em 2007, até o dia 18 de novembro, há apenas
428 homicídios. Quer dizer, caiu mais de 400% o número de
homicídios cometidos em Nova Iorque de 1990 para cá. Ela começa a
discorrer sobre o homicídio, qual seria a forma de resolver esse
problema e que a principal causa, Deputado João Leite - aliás, nós,
que moramos em Belo Horizonte, sabemos disso, pois, nos últimos
anos, aprendemos sobre isso - é o tráfico de drogas, especificamente
o “crack”. No final, no último parágrafo do artigo, a colunista cita que a
taxa de homicídios entre homens de 15 a 39 anos teve uma queda, na
cidade do Rio de Janeiro, de 20%; na cidade de São Paulo, Deputado
João Leite, de 55%; e, em Belo Horizonte, entre aspas, “ao contrário”,
a taxa subiu 230%. Mais uma vez, Belo Horizonte está na contramão
das principais cidades do mundo, como Nova Iorque, Rio de Janeiro e
São Paulo, cidades que estão tendo queda na taxa de homicídios.
Belo Horizonte está subindo o morro, passando na frente de todas
elas e virando notícia negativa.

Mais uma vez, algumas pessoas podem vir a dizer que segurança é
questão de Estado. Deputado João Leite, venho aqui para defender
um posicionamento pessoal. Nós - aliás, falo em nome do Democratas
- apresentaremos essa posição na campanha do próximo ano, nas
eleições municipais. O Prefeito Municipal não pode se omitir, pois tem
de participar diretamente da questão da segurança pública da sua
cidade, em especial da Capital de todos os mineiros. Não vejo e não
vi, em momento algum, o Prefeito de Belo Horizonte conversar a
respeito de segurança, reivindicar verba do governo federal ou do
Estado para melhorar a segurança da Capital. O nosso Prefeito é
omisso no tocante à questão da segurança pública da nossa cidade.

Basta sairmos na esquina para vermos cidadãos belo-horizontinos
reclamando do sentimento de insegurança que toma conta de todos
nós. Hoje, Deputado Juninho Araújo, não podemos mais ir a um
parque para passear nem fazer um “cooper” e dar uma volta no
quarteirão depois das 18 horas; não podemos mais sair nos finais de
semana e deixar a casa vazia, porque a cidade de Belo Horizonte está
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tomada por bandidos, marginais, em razão da omissão principalmente
do Prefeito da Capital. Aliás, o Prefeito sabe que não faço aqui crítica
pessoal. Tenho grande respeito pela pessoa do Sr. Fernando
Pimentel. Todavia, o que precisa ser criticado está estampado nos
jornais e tem veiculação nacional, isso deve ser dito.

Trouxe hoje dois assuntos. Espero que ele preste contas à
população de Belo Horizonte o quanto antes, pois já está atrasado,
Deputado Pinduca Ferreira. A primeira questão se refere à Lagoa da
Pampulha. É preciso explicar por que, no domingo, depois de
investidos mais de R$120.000.000,00 na orla para maquiar a Lagoa
da Pampulha, ainda encontramos pássaros como este biguá aqui,
nesta situação. A segunda questão é por que Belo Horizonte vai na
contramão das principais cidades do mundo e tem a sua taxa de
homicídio aumentada em 230% no mesmo período em que, no Rio de
Janeiro, em São Paulo e em Nova Iorque, esta caiu em média 60% e
70%. Prefeito, a palavra está com o senhor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputadas
e Deputados, servidores da Casa, profissionais da imprensa,
telespectadores da TV Assembléia, quero, rapidamente, Sr.
Presidente, manifestar desta tribuna a minha indignação com o
episódio do Pará em que aquela criança foi colocada, de forma
irresponsável, numa cela com vários homens e, por vários dias,
passou por constrangimento e violência inimagináveis.

Algumas pessoas acreditam, Sr. Presidente, que a humanidade está
num processo de evolução. Particularmente, não creio na Teoria da
Evolução, até mesmo por convicções religiosas. Não falo da Teoria da
Evolução da forma como é colocada. Como teoria, claro, sempre
abrirá espaço para discussão e para o questionamento.

Considerando que a Teoria da Evolução traga algo de verdadeiro
nela e, entre algumas afirmações, a de que, por exemplo, o homem
está num estado de evolução, o que estamos vendo, na verdade, é
uma involução, um retrocesso. É o homem cada dia mais dando
mostras da sua animalidade e da sua crueldade.

Agora, o que, de certa forma, me causa espanto é ver como as
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pessoas, como as autoridades que têm a responsabilidade de zelar
pela guarda, pela segurança, principalmente no caso dessa menina,
que é uma criança de 15 anos, agem, depois de ouvir o que ouvi na
Rádio CBN, no meu carro, vindo para esta Casa. Refiro-me à
declaração do Delegado que estava sendo ouvido em Brasília a
respeito do caso a que me referi. A maneira mais fácil que ele
encontrou para, de alguma maneira, eximir-se ou isentar-se da
responsabilidade, foi dizer que a menina tem problemas mentais, que
só uma pessoa com problemas mentais poderia ter ido para uma cela
como ela foi sem ter dito às autoridades que era menor.

Antônio Carlos Arantes, nobre companheiro, é um absurdo ouvir
uma fala como essa. O Estado, que tem a responsabilidade de zelar,
de guardar, de proteger, tem, infelizmente, nos seus quadros pessoas
que, para se livrar do ônus da responsabilidade, preferem dizer o que
disse o Delegado do Pará: que a menina tem problemas mentais.

O que vemos é um desrespeito completo, um desrespeito absoluto a
tudo e a todos, especialmente no caso de crianças.

Reporto-me aqui, novamente, à questão daquela indiazinha que
sobreviveu e que hoje está sendo criada por um casal de
missionários. Ela esteve outro dia no meu programa de televisão. O
que me espanta é ouvir ou ler o que foi dito pelos técnicos da Funai,
pelos sociólogos, pelos antropólogos e por outros “ólogos” mais, que
aquilo faz parte da cultura indígena, ou seja, que matar uma criança,
quando esta tem algum problema, físico, por exemplo, é parte da
cultura indígena e não podemos nos intrometer nisso porque, de
alguma forma, interferiríamos e agrediríamos a cultura indígena.

Quando ouvi isso, quando li isso, Deputado Luiz Tadeu Leite, fiquei
imaginando que uma pessoa como essa defende, por exemplo, em
nome da religião e até de Deus, que alguém possa se vestir com uma
carga de 10, 15, 20kg de dinamite, entrar em um espaço público, onde
haverá de explodir e matar centenas e centenas de inocentes, porque
isso faz parte da cultura de violência daquele tipo de credo ou daquele
tipo de pessoa, que acredita que, fazendo isso, terá, no paraíso,
algumas virgens à sua espera. Esta crença - a pessoa se mata aqui,
e, no paraíso, algumas virgens estarão à sua espera - faz parte
daquela cultura religiosa, que condenamos veementemente. Sempre
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diremos que não concordamos e não aceitamos esse tipo de prática,
mas, na cabeça dos antropólogos e dos técnicos da Funai, creio que
isso seria perfeitamente normal, uma vez que defendem como normal,
por exemplo, matar uma criança indígena porque ela nasceu com
algum problema e, naquela tribo, entre aquele povo indígena, há a
tradição e a cultura de fazer isso. Estamos vendo uma completa
inversão dos valores. Diria até que estamos vivendo um tempo em
que o rabo abana o cachorro, Deputado Luiz Tadeu Leite, e não o
cachorro abana o rabo, tamanha a inversão dos valores. Essa
situação do Pará abre nossos olhos para uma realidade que é notória
no Brasil. Pessoas, algumas delas inocentes, estão sendo levadas
para as prisões, onde são torturadas até a morte, como no caso
recentemente denunciado aqui pelo Deputado Durval Ângelo, ocorrido
em Varginha. Nesse Município, foi cometida uma crueldade. Sabemos
que nosso sistema penitenciário não recupera ninguém, ao contrário,
faz com que a pessoa que nele ingressa saia de lá pior que entrou.
Como se isso não bastasse, há, na estrutura caótica desse sistema,
pessoas que vão administrá-lo com um pensamento muito pequeno,
muito - talvez eu esteja exagerando - animalesco, do ponto de vista do
animal irracional, embora esse não cometa as barbáries que o animal
racional tem cometido. O caso da menina do Pará nos envergonha a
todos porque o Brasil, mais uma vez, é notícia no mundo inteiro. Nos
principais jornais e “sites” do mundo, há notícias do que aconteceu ali.
Isso é triste, é mais um episódio a nos envergonhar, é mais uma
situação que nos faz pensar sobre o mundo em que estamos vivendo
e o mundo que estamos deixando para nossos filhos e futuras
gerações. Quero crer que será tomada uma medida séria em relação
ao caso dessa criança do Pará, que foi colocada em uma cela com
aqueles homens, tendo sido estuprada, abusada e humilhada durante
todos aqueles dias em que lá esteve, principalmente porque ouvimos
agora, da autoridade responsável, que ela deve ser uma débil mental
por não ter comunicado que era menor. Acredito que essa declaração,
a respeito da agressão sofrida pela moça, agride-nos mais do que o
que aconteceu.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Pastor
Vanderlei Miranda, quando V. Exa. se pronuncia, sai de sua boca a



1733

voz do bom-senso, uma aula de civismo, de solidariedade. Aliás, nos
dias de hoje, precisamos muito disso. Percebemos que o ser humano
está embrutecido; cometer crimes tornou-se algo vulgar demais. Ainda
nesta semana, fazendo um acréscimo ao rosário de informações
drásticas e tristes que V. Exa. acaba de anunciar, lembro-lhes que
mais um índio foi assassinado e mais um mendigo foi vítima de um
crime bárbaro, já que atearam fogo em suas vestes. Esse fato
aconteceu na Capital paulista. Ao que se percebe, a vida humana não
tem mais valor; a dimensão está supervalorizada ou subvalorizada.
Então, os argumentos apresentados por V. Exa. nesta tarde nos
induzem a fazer uma grande reflexão. Cada um de nós tem de fazer
um pouco para minorar essa situação. Aliás, é o que V. Exa. está
fazendo da tribuna, bem como este Deputado, modestamente, por
meio deste aparte. Embora isso pareça pouco, se cada um de nós
emitir nossa voz, fizer o nosso protesto, quem sabe esse quadro um
dia melhora. V. Exa. está de parabéns por incutir em nossas
consciências a necessidade da mudança dessa posição. Parabéns,
Deputado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, colega e companheiro da
Bancada do PMDB, Deputado Luiz Tadeu Leite. Para concluir, Sr.
Presidente, deixo aqui este registro e não o faço apenas como um
parlamentar nem como um pastor que preza a vida e que, de alguma
maneira, busca construir os valores que preservem a vida, mas
também como um pai de família, pois tenho filhos com os quais me
preocupo, visto que quero o bem-estar deles. Creio que o fato ocorrido
no Pará nos faz lançar um olhar diferente. Creio que se cada um de
nós, homens e mulheres desta Casa, se cada um dos telespectadores
e telespectadoras, se cada um dos senhores e senhoras, que
acompanham, das galerias, nossos trabalhos nesta tarde, olhar para a
figura da criança do Pará e a vir como uma filha, nosso grau de
indignação certamente aumentará. Às vezes podemos imaginar: trata-
se de uma moça, de uma adolescente de uma cidadezinha lá do Pará,
uma menina de família pobre, ou seja, trata-se de uma pessoa que
está no Norte do País, do outro lado do Brasil. Não importa: temos de
pensar que se trata de um ser humano, que, como qualquer outro,
Deputado Hely Tarqüínio, merece o respeito de quem quer seja. É
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inadmissível que o Estado, que tem a responsabilidade de proteger,
preservar, guardar, garantir segurança, tenha em seus quadros
pessoas insensíveis, capazes de pegar uma criança como aquela e
colocá-la em um covil. Digo isso porque foi isso o que literalmente
fizeram com a menina: colocaram-na em um covil, entre homens,
marginais, bandidos. Durante os dias em que lá esteve, fizeram com
ela as coisas mais absurdas. O que é pior: essa foi a segunda vez que
isso aconteceu. Já havia um primeiro caso; pela segunda vez, ela foi
vítima do mesmo tipo de violência, bem como do mesmo tipo de
irresponsabilidade por parte daqueles que têm o dever, a obrigação de
guardá-la e de protegê-la, mas fizeram exatamente o inverso.
Obrigado, Sr. Presidente.
   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,
galerias, gostaríamos de abordar novamente um tema, aliás pegando
um “gancho” na fala do Deputado Vanderlei Miranda no que diz
respeito à defesa da vida, da família e do adolescente, pois o ponto
central do seu pronunciamento foi exatamente a defesa daquela
adolescente que estava presa em situação completamente irregular,
infelizmente, com pessoas que tinham o dever de protegê-la daquele
tipo de crueldade e daquele ambiente em que foi colocada.

Deveria, sim, estar no Centro de Internação de Menores, mas em
separado, respeitando-se a sua integridade física e o seu lado
psicológico.

Sr. Presidente, queremos chamar atenção para um estudo sobre a
população carcerária em Minas Gerais, especialmente aquela que
está sob a custódia da Subsecretaria de Administração Penitenciária.
Vimos que até o mês de outubro, temos cerca de 20 mil presos sob a
custódia da Subsecretaria de Administração Penitenciária.

Ao fazer um estudo minucioso, constatamos que 13,35% dessa
população carcerária, um número altamente expressivo, são de
presos condenados por tráfico de drogas. Ao aprofundarmos o nosso
estudo para ver os crimes que estão gravitando em torno do uso e do
tráfico de drogas no Estado - e é obviamente um amostragem do País
-, constatamos que há pelo menos uns 20 crimes sendo praticados em
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nome do uso e do tráfico de drogas.
Vejamos alguns exemplos claros que a mídia mineira tem mostrado

a todo o momento. As chacinas que ocorreram no Município de
Ribeirão das Neves estavam ligadas ao tráfico de drogas, que é
fortemente, cruelmente e violentamente disputado pela Favela
Pedreira Prado Lopes.

Nos últimos 60 dias, em Ribeirão das Neves, sete pessoas
morreram em face da disputa de pontos de drogas na Pedreira Prado
Lopes. Em seguida, em um período de 60 dias, tivemos duas chacinas
no Município de Betim; portanto, temos aí, no mínimo, já dois crimes
que foram praticados em nome do uso e do tráfico de drogas. Ou seja,
a formação de quadrilha e o homicídio, que muitas vezes é cometido
com requintes de crueldade. Esse tem sido o cotidiano de uma
parcela da nossa juventude.

Ao analisarmos um pouco mais o levantamento, nos certificaremos
de que muitos dos furtos de veículos e de roubos de veículos, o
emprego de furto com violência ou grave ameaça, também são
praticados muitas vezes para serem os veículos trocados na divisa do
Estado com outros Estados, como São Paulo, o Rio de Janeiro e o
Paraná, a troco de drogas, de pasta básica de cocaína ou maconha e
de tantas outras drogas que estão afetando o nosso Estado e o nosso
país.

Aprofundando mais ainda o nosso estudo, percebemos que o início,
os pequenos furtos muitas vezes são praticados dentro de casa. É o
furto de uma jóia do pai ou da mãe, o furto de um eletrodoméstico
dentro de casa ou o furto do dinheiro pelo adolescente ou pela jovem
que estão viciados em droga, o qual muitas vezes vai parar na mão do
traficante.

Temos, então, o estelionato, o furto a veículos, a formação de
quadrilhas, o homicídio, o furto dentro de casa, que muitas vezes
acontece sem que o pai ou a mãe percebam, porque a quantidade é
pequena. Às vezes, um objeto é retirado de casa sem que os pais
percebam. Temos ainda a lavagem de dinheiro. Os traficantes em
Minas Gerais têm o hábito de comprar agências de veículos para
revendê-los e lavar o dinheiro sujo do tráfico de drogas.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, devemos ter, no mínimo,
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20 crimes que gravitam em torno do uso e do tráfico de drogas, ou
seja, que incrementam esse processo de violência no Estado,
especialmente os índices estatísticos.

Sr. Presidente, podemos afirmar que, considerando a parcela dessa
população carcerária de 13,35% de traficantes condenados no
sistema de administração prisional de Minas Gerais, esse índice
aumenta duas vezes mais, atingindo quase 50% do total. Esses dados
são científicos, técnicos. Por outro lado, Sr. Presidente, existe a
irresponsabilidade do governo federal, que tem de ser chamado à
responsabilidade. As Polícias Civil e Militar atuam no campo do
aparelho repressor - no caso da Polícia Militar, também no campo da
prevenção social, por meio do Proerd, programa de resistência às
drogas, ministrado de forma pedagógica a crianças e adolescentes.
Enquanto os Estados ficam quebrando pedras dia e noite, gastando
milhões e milhões para evitar o crime, a violência - ontem, o Vice-
Governador Antônio Augusto Anastasia inaugurou o sistema de
câmaras que atingirá a região da Pedreira Prado Lopes, no Bairro São
Cristóvão, e partes da Avenida Antônio Carlos -, enquanto o Estado
anuncia um gasto de mais R$4.000.000.00, o governo federal está de
braços cruzados, finge que não tem responsabilidade sobre esse
assunto, que causa impactos decisivos na insegurança pública da
população brasileira.

Observamos o art. 144 da Constituição da República, que tem o
seguinte teor, “ipsis literis”: “A segurança publica é dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, através
dos seguintes órgãos: I - Polícia Federal; § 1º: A Polícia Federal é
instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela
União, estruturada em carreira, destina-se: I - apurar as infrações
penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha
repercussão interestadual, internacional, e exija repressão uniforme,
segundo se dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho”.

A Polícia Federal é órgão da administração federal, é órgão da
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União. Portanto, a competência originária para combater o tráfico de
drogas, o contrabando de armas que passa livremente pelas nossas
fronteiras é da Polícia Federal, é do governo federal. E nós estamos
vendo passivamente o governo federal ignorar sua parcela de
responsabilidade nesse processo.

Ao fazer esse levantamento, essa constatação de que cerca de 40%
a 45% de toda a população carcerária em Minas Gerais está
condenada pelo crime de tráfico de drogas, de formação de quadrilha,
de homicídio, de estelionato, de lavagem de dinheiro e de furto e
roubo de veículo em nome do tráfico de drogas, estamos percebendo
com clareza que a responsabilidade do governo federal em relação à
segurança pública é muito maior do que a nossa simples visão pode
alcançar.

Então, Sr. Presidente, ocupamos a tribuna nesta tarde para dizer
que os Deputados Federais e os Senadores de Minas Gerais
precisam urgentemente cobrar do governo federal sua parcela de
responsabilidade sobre a segurança pública. Isso porque a
competência originária para combater o tráfico de drogas e o
contrabando de armas das fronteiras é da polícia da União.

Portanto queremos deixar claro que é necessário que as autoridades
tenham ciência disso e que a população também compreenda esse
processo, porque muitas vezes apenas o Estado é chamado à
responsabilidade. Segurança pública é dever do Estado, sim, mas,
quando falamos que a Polícia Federal tem as suas competências
definidas no art. 144, estamos dizendo que esse Estado também é a
União enquanto poder público. É um ente federado que precisa ser
chamado à responsabilidade. É com esse objetivo que fazemos o
nosso encaminhamento.

Para encerrar, gostaria de dizer que apresentamos um projeto, já
que todos os esforços que fazemos nessa direção sempre são muito
bons, porque não só o Município, mas também a União, o Estado,
todos têm dever para com a segurança. Muito mais que apenas o
aparelho repressor, devemos atuar no campo da prevenção social.
Essa deve ser a grande novidade da política de segurança pública de
qualquer governo que se preze, tanto da União quanto do Estado e
dos Municípios. Não que devamos desprezar ou diminuir o
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investimento e a tecnologia do aparelho repressor, porque ele é
necessário. Mas, no que diz respeito ao campo da prevenção social,
apresentamos um projeto de lei cujo teor dispõe sobre a proibição e a
realização de eventos de música eletrónica conhecidos como “raves”,
ou eventos semelhantes no Estado de Minas Gerais.

Assim diz o art. 1º: “Fica proibida a realização de eventos de música
eletrônica denominados “raves” ou eventos que guardem semelhança
pelo tipo de música ou nas condições em que são realizados no
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se como “rave” o
tipo de festa que acontece em galpões, sítios ou terrenos sem
construções, com música eletrônica e de longa duração, geralmente
acima de 12 horas”.

Portanto esse projeto prevê uma penalidade para os que
desobedecerem ou para os proprietários de imóveis que permitirem a
sua realização. Essas festas são conhecidas nacionalmente e
qualquer adolescente que as tenha freqüentado sabe quanta droga é
distribuída, como, por exemplo, o êxtase e o LSD. Trata-se de festas
que são realizadas por cerca de 12 horas, com uma música eletrônica
que não pára por 12 horas, e o álcool e a droga são disseminados a
todo instante nesse tipo de festa.

Ao elaborar esse projeto, pensamos em alguns artigos da
Constituição Federal que tratam da família, da criança e do
adolescente. A família, base da sociedade, é tratada pelo art. 226 da
Constituição da República, e tem especial proteção do Estado. Essa
família deve ser protegida e tutelada.

O art. 227 diz o seguinte, em seu “caput”, diz que é dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de
colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

Portanto esse projeto, além de estar em sintonia com os arts. 226 e
227 da Constituição Federal, está também em perfeita sintonia com a
Lei nº 11.343, de 2006 - nova lei de tóxicos. Um dos fundamentos, em
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seu inciso V, art. 19, é a adoção de estratégias preventivas
diferenciadas e adequadas à especificidade sociocultural das diversas
populações, bem como das diferentes drogas utilizadas. A própria lei
de tóxicos determina que o Estado deve atuar preventivamente,
defendendo seus jovens desse tipo de crueldade e ambiente. Além de
ser dever da família, do Estado e da sociedade, encontramos
resguardo na Lei nº 11.343, de agosto de 2006, que trata da nova lei
de tóxicos e entorpecentes no País.

Portanto, Sr. Presidente, para encerrar, pedimos a compreensão e o
apoio dos demais pares desta Casa para que esse projeto tenha uma
tramitação rápida e seja aprovado, em defesa da vida, dos nossos
jovens e da nossa família. Sabemos o pavor e o inferno psicológico
que um pai e uma mãe vivem quando seu filho está envolvido ou
viciado em droga. Certamente, esse tipo de festa tem sido o ambiente
mais propício para que isso ocorra. Legislação semelhante já foi
aprovada em várias comissões em São Paulo, e está seguindo para o
Plenário para ser aprovada. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público que nos vê pela TV Assembléia, assessores,
amigos; ocupo a tribuna nesta tarde, mais uma vez, para fazer com
todos os parlamentares uma reflexão muito importante para o nosso
Estado, particularmente para a nossa região do Sul de Minas. Refiro-
me à precariedade da Rodovia Fernão Dias, a BR-381. Desde que
assumimos o mandato parlamentar em 2000, temos usado esta
tribuna constantemente, com audiências públicas, visitas ao DNIT em
Brasília e visita do DNIT à nossa superintendência, em Belo
Horizonte, a fim de buscar ações e soluções para essa importante
rodovia. E, diga-se de passagem, uma das mais importantes rodovias
do Brasil, pois detém 44% do eixo rodoviário Belo Horizonte-São
Paulo, por onde passam mais de 8 mil veículos.

Desde algum tempo, aguardávamos, como aconteceu no dia 9 de
outubro, o leilão e a esperada privatização da Rodovia Fernão Dias. A
vencedora foi a empresa OHL, justamente no dia em que
realizávamos audiência da Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas no Plenário desta Casa, ouvindo os Prefeitos, o
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representante do DNIT e os demais convidados para conhecer esse
projeto de perto. Por volta das 15h30min, recebemos a notícia de que
a vencedora havia sido a empresa OHL. As gestões que fizemos em
Brasília, com os Prefeitos e com o Ministro Alfredo Nascimento, para
que fosse agilizado esse processo de privatização, sem dúvida
alguma não foi em vão.

Quero referir-me à precariedade dessa rodovia. Lamentavelmente,
temos muito a reclamar.

Faço referência exatamente ao eixo do Sul de Minas. Enfrentaremos
um enorme período de chuvas, e o trecho que liga os Municípios de
Careaçu a Varginha tem sido, sem dúvida, o pior da rodovia,
causando inúmeros acidentes que ceifam vidas, causam perdas
irreparáveis.

Por algumas vezes, ocupamos esta tribuna para tratar do
encabeçamento das pontes, uma vez que nessa estrada, há muito
tempo, não há zelo, conservação, operação tapa-buracos e reposição
de placas. Aliás, mato avança nas pistas, onde ocorrem queimadas e
existem animais. Isso é um verdadeiro desmando, desrespeito por
todos aqueles que utilizam a Rodovia Fernão Dias, por onde passo
semanalmente, acompanhado de minha família, em direção à minha
querida Ouro Fino.

Quero dizer a todos e a todas que, há 20 dias, fizemos um
encaminhamento ao DNIT em busca de soluções para a recuperação
emergencial desse perigoso trecho que vem ceifando tantas vidas no
Sul de Minas, especificamente de Careaçu a Varginha.

Várias ações foram promovidas por este parlamentar. Ontem, às 11
horas, participamos, acompanhados do Dr. Edson Aires, de uma
audiência com o Superintendente do DNIT, Dr. Fernando Guimarães
Rodrigues. Demos-lhe notícias da trágica situação em que vivemos no
Sul de Minas. Vários encaminhamentos também têm sido feitos pelos
Municípios, pelas associações comerciais e particularmente pela
Polícia Rodoviária Federal, por meio do Inspetor Emerson, que
acompanha essa lamentável situação: a precariedade da rodovia.

Graças a esse trabalho que há muito fazemos, reivindicando uma
solução ao DNIT, ontem, o Dr. Fernando Rodrigues nos garantiu que
nesse trecho - realmente o pior da nossa rodovia -, a partir de
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segunda-feira, a Construtora Visor dará início as obras.
O que nos preocupa, sem dúvida, é a precariedade, o estado

lastimável dessa rodovia. Repito: várias ações já foram feitas por este
parlamentar e por representantes da região - Prefeitos, Vereadores,
imprensa escrita e TV. Ontem, pude sentir a seriedade do Dr.
Fernando, que me tranqüilizou dizendo que nosso pedido será
atendido e que, a partir de segunda-feira, o recapeamento, as obras
de recuperação serão iniciadas nesse terrível trecho.

Ressalto a precariedade da rodovia nesse eixo tão importante que
garante o desenvolvimento de Minas e São Paulo. Meu desejo
também era particularmente noticiar, graças à boa-vontade do
Superintendente do DNIT e à uma gestão rápida e emergencial, que
teremos, dentro de poucos dias, o reacapeamento, a garantia de
trafegabilidade nesse trecho, que tem trazido a todos muita
preocupação.

Portanto, neste momento, rendo homenagens ao DNIT, na pessoa
do Dr. Fernando e do Dr. Edson Aires, que participaram conosco da
audiência pública para se discutir o pedágio. Polícia Rodoviária
Federal, por meio do Inspetor Emerson, que acompanha essa
lamentável situação: a precariedade da rodovia.

Graças a esse trabalho que há muito fazemos, reivindicando uma
solução ao DNIT, ontem, o Sr. Fernando Rodrigues nos garantiu que
nesse trecho - realmente o pior da nossa rodovia -, a partir de
segunda-feira, a Construtora Visor dará início às obras.

O que nos preocupa, sem dúvida, é a precariedade, o estado
lastimável dessa rodovia. Repito: várias ações já foram feitas por este
parlamentar e por representantes da região - Prefeitos, Vereadores,
imprensa escrita e TV. Ontem, pude sentir a seriedade do Sr.
Fernando, que me tranqüilizou dizendo que nosso pleito será atendido
e que, a partir de segunda-feira, o recapeamento, as obras de
recuperação serão iniciadas nesse terrível trecho.

Ressalto a precariedade da rodovia nesse eixo tão importante que
garante o desenvolvimento de Minas e São Paulo. Meu desejo
também era particularmente noticiar, graças à boa vontade do
Superintendente do DNIT e à uma gestão rápida e emergencial, que
teremos, dentro de poucos dias, o reacapeamento, a garantia de
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trafegabilidade desse trecho que tem trazido a todos muita
preocupação.

Portanto, neste momento, rendo homenagens ao DNIT, na pessoa
do Sr. Fernando e do Sr. Edson Aires, que participaram conosco da
audiência pública para discutir o pedágio.

Noticiamos nesta Casa a realização dessa audiência pública para
conhecermos efetivamente a taxa do pedágio, o quanto seria cobrado.
A empresa OHL foi a vencedora com 0,99 por praça, tendo
conseqüentemente o seu projeto e processo já consolidados, com as
impugnações praticamente resolvidas, sanadas, iniciando de fato e de
direito, a partir de 1º de fevereiro, a administração dessa rodovia.

Mas a nossa preocupação é que a permanência do estado precário
dessa importante BR-381, Fernão Dias, até fevereiro é impossível,
impraticável, razão pela qual  aguardaremos  e cobraremos do DNIT -
agradeceremos no momento oportuno - as obras que irão se iniciar a
partir de segunda-feira ou no prazo máximo de 10 dias, conforme
informação precisa do Superintendente Regional de Minas Gerais.

Fazemos esse pronunciamento e sabemos que o Sul de Minas, os
Prefeitos e toda a população do Sul de Minas que vêm à Capital
mineira, desde a primeira cidade, como Extrema, usam essa rodovia.
Essa é a maior reclamação de todo o Sul de Minas e de todos os que
a utilizam e que não têm outro meio de locomoção. Espero, Sr.
Presidente, neste momento tão importante em que teremos as festas
de final de ano, as férias e, especialmente, o período de chuvas, que
cesse em definitivo a precariedade desse eixo e particularmente
dessa rodovia que tanto, tanto utilizamos. Somente para registro:
temos aqui uma manifestação, desde 2002, quando acionamos o
Ministério Público Federal, uma vez que essa BR pertence ao governo
federal, noticiando a precariedade dessa rodovia, e foi constatada a
precariedade e principalmente o tráfego intenso, sem nenhuma
garantia de trafegabilidade dos cerca de 7 a 8 mil veículos que a
utilizam diariamente.

Conforme informação da Polícia Rodoviária Federal, já tivemos até
hoje aproximadamente 3 mil acidentes, com mais de 150 mortes,
lamentavelmente. O que mais se lamenta são os trechos detentores
desse volume de acidentes e de mortes - registrado na quarta etapa -,
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exatamente de Careaçu, Varginha a Cambuí. Conforme noticiado
ontem pela imprensa, é de grande responsabilidade o zelo e a
conservação dessa rodovia para aqueles que a utilizam.

Quero fazer esse registro - e ao mesmo tempo testemunhar - que
estamos confiantes, uma vez que já estivemos em Brasília, garantindo
e apressando esse edital de licitação para que a empresa vencedora,
OHL, assuma imediatamente, fazendo, aliás, os pedágios,
conservando-a, dando garantia a todos que utilizam esse trecho e que
sejam liberados os recursos para o fechamento dos buracos e, se
necessário for, o recapeamento, garantindo a tranqüilidade de todos.
Essa não é a primeira vez que estamos denunciando esse fato.
Sabemos da importância desse canal rodoviário. Muitas vezes, Sr.
Presidente, participamos de audiência pública, buscando soluções,
pela conservação e particularmente pela liberação de recursos, o que
já ocorreu. Hoje temos um trecho de aproximadamente 600km já em
pista dupla, de Belo Horizonte a São Paulo, mas o que falta é a
conservação por parte do DNIT, especialmente no eixo do Sul de
Minas, já considerado pela Polícia Rodoviária, pelos próprios
moradores e pela imprensa o trecho mais perigoso da BR-381.

Quero também, Sr. Presidente, da mesma forma, comunicar que
temos acompanhado, com muita ansiedade, a retomada das obras da
BR-459, que liga Itajubá a Poços de Caldas. Sabemos perfeitamente
que elas ficaram paralisadas por um tempo, mas felizmente o próprio
DNIT e o governo, graças ao trabalho de todos os parlamentares das
bancadas federal e estadual, puderam garantir recursos para a
continuação das obras, que estão ocorrendo atualmente nas
proximidades da cidade de Santa Rita do Sapucaí.

Quero dizer a todos que, sem dúvida, temos que nos preocupar não
somente com as nossas MGs, que têm merecido por parte do governo
Aécio Neves grande atenção quanto ao recapeamento, mas também
com as rodovias que ligam nossos Municípios de Pouso Alegre a
Jacutinga e a Monte Sião. Há poucos dias, foi entregue, asfaltada e
recapeada, a rodovia de Inconfidentes a Bueno Brandão, sonho de
tantos moradores da região do Sul de Minas.

Quero fazer esse registro, Sr. Presidente, para depositar no DNIT,
por meio do Sr. Fernando e do Sr. Edson, absoluta confiança para que
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essa obra de recapeamento de nossa rodovia BR-381, Fernão Dias,
se inicie o mais rápido possível, evitando-se, assim, a perda de vidas
e acidentes. Isso proporcionará tranqüilidade a todos que trafegam por
essa importante rodovia federal. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
público presente e todos que nos assistem pela TV Assembléia no
Estado de Minas Gerais, novamente voltamos à tribuna para tecer
alguns comentários a respeito de um assunto que, há dois meses,
vem sendo tratado nesta Casa e para o qual ainda não tivemos
nenhuma solução e nenhum pronunciamento das autoridades
competentes: a questão da poluição do Rio São Francisco.

Agora há pouco, tivemos aqui o pronunciamento do Deputado
Gustavo Valadares, que mostrou a foto de um pássaro atolado nas
algas formadas pela proliferação das cianobactérias, na Lagoa da
Pampulha. Foi bom ele ter levantado este tema. Pela primeira vez,
alguém da base do governo toca nesse assunto nesta Casa. Isso
chegou em boa hora, pois esse problema não acontece apenas na
Lagoa da Pampulha.

Tudo isso é decorrente do não-tratamento do esgoto sanitário de
Belo Horizonte e da Região Metropolitana. E aqui, mais uma vez,
venho cobrar da Copasa, do governo estadual e de todas as
autoridades, uma posição para que possamos resolver esse problema
que está causando grandes transtornos não apenas aqui, no cartão
postal de Belo Horizonte, já que ele é muito mais grave no Rio das
Velhas e pior ainda no Rio São Francisco.

Na semana passada, tivemos aqui um ciclo de debates sobre o Rio
São Francisco e o desenvolvimento do semi-árido. Entretanto, vimos
aqui uma preocupação de esconder os assuntos e de retomar o tema
da transposição, esquecendo a necessidade dos pescadores, dos
ribeirinhos, dos ilheiros, enfim, do povo de nossa região, já castigada
pela seca e agora castigada pelo esgoto de Belo Horizonte, que
proíbe o povo de Pirapora, de Manga e até do Sul da Bahia de tomar
banho no rio, beber água, pescar e comer peixe.

Isso é muito mais grave que a poluição da Lagoa da Pampulha.
Aliás, a Lagoa da Pampulha é também uma parcela do problema,
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porque grande parte do esgoto de Contagem é jogado ali sem
tratamento. Sendo assim, gostaria de ouvir o pronunciamento das
autoridades da Copasa, esta sim é a primeira responsável pelo
problema. Ela cobra de todos nós pelo recolhimento e pelo tratamento
do esgoto, o que não está sendo feito.

Não me sinto responsável pela defesa de A ou de B, mas querer
acusar apenas a Prefeitura de Belo Horizonte, como fizeram aqui
alguns Deputados da base do governo, é querer esconder o problema.
A Prefeitura de Belo Horizonte pode até ter uma parcela de culpa na
questão, mas a principal responsável por esse crime ambiental é a
companhia de saneamento do Estado.

Queremos que essa companhia, que o governo de Minas e os
Prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte façam uma
atividade conjunta para que possamos pôr fim a esse desastre que
vem acontecendo e se tornando mais grave a cada ano.
  O povo do Norte de Minas já deu aqui o primeiro recado, na semana
passada, quando estiveram presentes nesta Casa mais de 150
pescadores, moradores de ilhas, estudantes e professores daquela
região. A nossa região está preparada para reagir. Não vamos admitir
que a população de dezenas de cidades daquela região fique proibida
de utilizar seu principal patrimônio, o Rio São Francisco, em
decorrência da falta de tratamento do esgoto da RMBH. Esperamos
que medidas concretas sejam anunciadas, que os órgãos ambientais,
tão severos contra os pobres do Norte de Minas, façam alguma coisa
em relação à Copasa, porque o que estamos vendo é que a justiça
ambiental só funciona para os pequenos. Parece que não se tem
coragem nem competência para notificar a companhia de saneamento
do Estado; que também não se tem competência para notificar a
Cemig, que cometeu, recentemente, dois grandes crimes ambientais
em Três Marias e em Pandeiros, na nossa região. Queremos, mais
uma vez, falar sobre a seca que está castigando o Norte de Minas.
Hoje estamos aguardando uma notícia boa por parte do governo
federal. Estão reunidos, em Brasília, quatro ministérios e os
Presidentes do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, fruto de uma
reunião dos Prefeitos do Norte de Minas, liderados pelo Prefeito de
Montes Claros, Athos Avelino, e a bancada federal que esteve, na
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semana passada, com o Presidente Lula. Hoje o Presidente da
República, por meio desses ministérios e dos bancos oficiais, o Banco
do Brasil e o Banco do Nordeste, deve anunciar medidas
emergenciais para diminuir o sofrimento do Norte de Minas em
relação aos efeitos da maior seca que castiga a região nos últimos 40
anos. Muito 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 1.568/2007, da Comissão de Direitos Humanos,
1.569 e 1.570/2007, da Comissão de Educação, 1.571 e 1.572/2007,
da Comissão de Segurança Pública, 1.573 e 1.574/2007, da
Comissão de Transporte, e 1.575 e 1.576/2007, das Comissões de
Educação e de Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em
22/11/2007, do Requerimento nº 1.443/2007, do Deputado Weliton
Prado; e de Participação Popular (3) - aprovação, na 12ª Reunião
Extraordinária, em 21/11/2007, das Propostas de Ação Legislativa nºs
265, 266, 268, 269, 347, 365, 366, 501, 504, 505, 507, 510, 518, 519,
520 e 522/2007, de autoria popular, na forma de emendas ao Projeto
de Lei nº 1.615/2007, das Propostas de Ação Legislativa nºs 44, 46,
47, 238, 241, 242, 243, 245, de autoria popular, na forma de emenda
aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007, das Propostas de Ação
Legislativas nºs 86, 87 e 318/2007, de autoria popular, na forma de
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emendas apresentadas ao Projeto de Lei 1.615/2007 e de
requerimento apresentado, e das Propostas de Ação Legislativa nºs
88, 132, 133, 270, 271 e 290 a 294/2007, de autoria popular, na forma
de requerimento, e rejeição, na mesma reunião, das Propostas de
Ação Legislativa nºs 267, 506 e 562/2007, de autoria popular;
aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 22/11/2007, das Propostas
de Ação Legislativa nºs 45/2007, de autoria popular, na forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 1.615/2007; 48/2007, de autoria popular,
na forma de emenda aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007; 84 e
99/2007, de autoria popular, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 e de requerimento; e aprovação, na 11ª Reunião
Extraordinária, em 20/11/2007, das Propostas de Ação Legislativa nºs
29, 31, 33, 186, 230, 236, 237, 253, 259, 261, 353, 373, 380, 410, 411,
412, 415, 418, 422, 426, 428, 500, 526, 536, 537, 539, 541, 543 e
553/2007, de autoria popular, na forma de emendas apresentadas ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007, e das Propostas de Ação Legislativa nºs
204 e 207/2007, de autoria popular, na forma de emenda apresentada
ao Projeto de Lei nº 1.615/2007 e de requerimento apresentado; e
rejeição das Propostas de Ação Legislativas nºs 30, 32, 42, 376, 379,
390, 391, 529 e 566/2007, de autoria popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, 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 1.792/2007 (Arquive-se o projeto.); e,
nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Eros Biondini e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Partido
Humanista da Solidariedade - PHS - pelos seus 10 anos de fundação.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira solicitando

que o Projeto de Lei nº 1.116/2007 seja distribuído, em 2º turno, à
Comissão de Política Agropecuária. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Paulo Guedes solicitando a palavra
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pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, voltamos à tribuna e continuaremos o assunto que
estávamos abordando.

Antes, gostaria de lembrar que, durante os dois últimos meses,
cobramos, desta tribuna, uma atitude da Cemig, que, apesar de gastar
milhões com propagandas todos os dias, nas principais emissoras de
TV do Brasil, em jornais e em revistas, ainda não se manifestou nem
resolveu o problema de mais de 200 comunidades rurais do Norte de
Minas e do Vale do Jequitinhonha. Coisas simples. São 200 poços
artesianos perfurados e equipados naquela região, a maioria com três
anos e com os serviços todos prontos. A Cemig, sem dar nenhuma
explicação, não atende à reivindicação dos Prefeitos e das
associações comunitárias para fazer a ligação desses poços
artesianos. Isso deixou milhares de famílias daquela região frustradas,
pois esperaram anos pela perfuração do poço e para ver a caixa
d’água pronta, a bomba submersa instalada e a rede de distribuição e
uma torneira em casa pela primeira vez. Isso foi feito. Todavia a
frustração é muito grande porque essa companhia, que, segundo a
propaganda, é exemplo para todo o Brasil, se esquece de fazer o
dever de casa. Então, em São Francisco, São João das Missões,
Manga, Francisco Sá, enfim, em todas as cidades daquela região, o
povo continua sem água, porque a Cemig não vai até lá para ligar a
energia nesses poços artesianos.

Em São João das Missões, na comunidade de Traíras, onde nasci,
há um poço perfurado e equipado, mas há três anos 60 famílias estão
sem água. A rede passa a 30m, mas até hoje a Cemig não ligou a
energia do poço. Darei o endereço daqui da tribuna, pois sempre que
falamos aqui sobre isso nos mandam enviar a relação. Os Prefeitos já
cansaram de fazer ofício e de enviá-la. O programa Luz para Todos já
a enviou não sei quantas vezes. Esta Assembléia já realizou uma
audiência pública em Montes Claros, onde a Cemig, por meio de um
dos seus Diretores, assumiu o compromisso de, em 30 dias, esses
poços estarem energizados. Já se passaram nove meses, mas até
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hoje em nenhum desses poços foi feita a ligação de energia. O
endereço fica na comunidade, na Fazenda Bebedouro, no Município
de São João das Missões. Esteve lá comigo o Deputado Sargento
Rodrigues há três anos; e, no mês passado, o Deputado Paulo Cesar;
aliás, batemos fotos ao lado dessa caixa d’água e desse poço. A rede
passa a 30m, mas há três anos a Cemig não responde a ofício algum.
Primeiro ficaram 30 dias sem falar nada; depois que saiu publicado no
jornal “O Globo”, na “Folha de S. Paulo” e na CBN, ligaram para os
Prefeitos para que enviassem a relação. Isso ocorreu há 30 dias e, até
agora, ninguém viu energia alguma. As comunidades ainda estão
esperando frustradas pela água.

O mais grave é que, no momento em que ligarem esses poços,
outros problemas surgirão, pois essas bombas que lá estão instaladas
há três anos já podem ter dado defeito, e as caixas d’água, ressecado
e quebrado. Aí pergunto: “será que a Cemig pagará esse prejuízo?”.
Estamos atentos. Não é possível que uma companhia que só nos
primeiros seis meses deste ano lucrou aproximadamente
R$1.000.000.000,00 se esqueça dos seus acionistas: o povo mineiro.
Somos nós, a população que consome energia, que pagamos a conta
e fazemos essa empresa obter esses lucros exorbitantes. Ela se
recusa a atender às regiões mais carentes deste Estado, que são o
Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Água para beber e para o
consumo humano deveria ser a prioridade das prioridades dessa
companhia, além de pôr energia nesses poços. Parece que estamos
falando aqui ao vento, pois ninguém se pronuncia nem fala nada.

Por estes dias, recebi o recado de um colega dizendo que eu seria
chamado à Cemig, porque esta iria pedir-me novamente a relação dos
poços. Até hoje não recebi esse convite; todavia os Prefeitos já
mandaram essa relação pela 19ª vez. Esperamos que agora alguma
medida seja tomada.

É inadmissível ligarmos a televisão todos os dias, no horário nobre,
vermos as propagandas mais bonitas sobre a energia mais pura, mais
limpa e mais moderna do Brasil e ela ser negada aos mais pobres
deste Estado. Não só a energia é negada, pois, quando a Cemig se
recusa a eletrificar um poço artesiano público, está negando a vida,
negando água a essas pessoas. Isso é muito grave, companheiros!
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Quero aqui, também, parabenizar, nesta oportunidade, a bancada
federal de Minas Gerais, que teve uma atitude brilhante na votação
das emendas para o Orçamento de 2008. Houve uma preocupação
em relação aos efeitos da seca. A bancada federal, então, colocou
uma emenda de bancada para o Orçamento de 2008, a fim de
enfrentarmos os problemas da seca que está castigando a nossa
região.

Parabenizo os coordenadores da bancada: Deputado Federal
Virgílio Guimarães, que é o coordenador junto ao governo federal;
Deputado Federal Nárcio Rodrigues, coordenador junto ao governo do
Estado. Parabenizo também os Deputados Federais votados no Norte
de Minas, Humberto Souto, Márcio Reinaldo, José Santana, Saraiva
Felipe, Fernando Diniz, Ademir Camilo e Jairo Ataíde, que foram
unânimes em votar a emenda. Juntos, fizeram esse esforço em prol
dessa região.

Agradeço aqui, também, o Ministro da Integração Nacional, que
acaba de liberar R$10.000.000,00, ainda do Orçamento de 2007, de
forma emergencial, para o combate aos efeitos da seca no Norte de
Minas. Os recursos serão liberados ainda neste mês e serão usados
para a compra de equipamentos, como tubos e caixas d’água, a
construção de pequenas barragens, enfim, para as obras de infra-
estrutura hídrica, para enfrentar a maior seca dos últimos 40 anos no
Norte do Estado.

Para encerrar a nossa participação hoje, nesta tribuna, volto a
cobrar uma medida por parte da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa. Ela não se pronunciou sobre o problema da poluição
do Rio São Francisco e sobre o esgoto que está sendo jogado no rio.

É importante que, neste momento tão difícil que vive o Norte de
Minas, primeiro pela seca e agora pela poluição do Rio São Francisco,
o que gera uma desesperança para a nossa região, atitudes sejam
tomadas. Parece que aquela região não faz parte do mapa geográfico
de Minas Gerais, porque tudo o que acontece de ruim é para o Norte
de Minas. A nossa maior riqueza, o Rio São Francisco, está sendo
hoje destruída pelo esgoto de Belo Horizonte. Portanto estamos
atentos. O povo da nossa região estará, a partir de agora, unificado
em uma grande corrente, para exigir das autoridades providências
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necessárias para o tratamento desse esgoto. Esperamos que parem
de jogar todo esse entulho sem tratamento no Rio São Francisco.

O povo ribeirinho já não aceita isso, Deputado Carlin Moura. É um
absurdo o que estão fazendo com a nossa região e com a nossa
gente.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Paulo
Guedes, parabenizo-o pelo importante pronunciamento. V. Exa., nos
últimos dias, tem insistido na tese do maior crime ambiental já
cometido contra o povo de Minas Gerais, contra a população mais
sofrida deste Estado.

Na semana passada, alguns segmentos ligados ao governo do
Estado de Minas Gerais e à Copasa vieram a esta Casa, preocupados
em discutir a transposição do Rio São Francisco com o único e
exclusivo objetivo de fugir de sua responsabilidade para com o
tratamento do esgoto, que hoje polui a bacia do Rio São Francisco,
que hoje polui a Lagoa da Pampulha e, diga-se de passagem, tem
poluído até a Várzea das Flores, lagoa que é o grande manancial de
abastecimento de água da região metropolitana. O esgoto de Nova
Contagem, enquanto não é inaugurada a ETE, está sendo lançado, “in
natura”, no Ribeirão da Água Suja, e cairá dentro da Lagoa Várzea
das Flores. Isso é um desrespeito, um pouco-caso com a população e
um crime ambiental de grande importância.

V. Exa., com firmeza e garra, defende o povo ribeirinho, os
barranqueiros, a população do Norte de Minas e de Minas Gerais e
está, com justeza, defendendo e exigindo que a Copasa, que cobra
uma das taxas mais caras do País, cumpra seu papel fazendo com
que o tratamento do esgoto seja feito e que nossos rios sejam
preservados.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Carlin Moura. O
que mais nos surpreende é o silêncio dos órgãos ambientais, que, às
vezes, demoram quatro, cinco ou até oito anos para conceder uma
licença ambiental para construção de uma barragem que resolveria o
problema da seca no Norte de Minas, como é o caso da Barragem de
Berizal. Esses órgãos se silenciam como se nada estivesse
acontecendo com o rio, parece até que a Copasa não está fazendo
nada, que não estão jogando esgoto no rio.
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Convido os segmentos ambientais de Minas Gerais a fazer uma
visita ao Rio São Francisco para provar de suas águas e assim tomar
alguma providência. Porém, antes de finalizar, gostaria de parabenizar
o jornal “Estado de Minas”, que fez um caderno especial sobre o Rio
São Francisco e, de forma muito prudente, colocou a matéria sobre a
transposição, em que demonstra, de forma bem democrática, a versão
dos que são contra, assim como a versão dos que são a favor da
transposição. Pela primeira vez, um órgão de imprensa de Minas
Gerais faz um trabalho, relativamente a esse tema, de forma imparcial
e esclarecedora. Quero parabenizar esse jornal por essa reportagem
especial sobre a realidade do Rio São Francisco. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do 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, Deputadas e
Deputados, pessoas que nos acompanham aqui na Casa do povo
mineiro ou pela TV Assembléia, antes de abordar o assunto que me
traz a esta tribuna não posso deixar de tecer comentários acerca do
nosso Rio São Francisco, sobre o Velho Chico, o Rio da Integração
Nacional, de maior extensão territorial do Brasil e do mundo. Rio que
tem uma simbologia, mas, acima de tudo, uma história ligada à vida e
à história do povo brasileiro.

Esse rio, de fato, está morrendo. O curioso é alguém fixar
responsabilidades. É bom que a palavra “imparcialidade” seja dita
tendo como foco o problema do Rio São Francisco, mas não fazendo
a análise completa das responsabilidades. Sendo o Rio da Integração
Nacional, qual a responsabilidade do governo federal, Deputado Fábio
Avelar?

Talvez a responsabilidade dele seja transpor o rio, retirar o sangue
do paciente anêmico, acabando de matá-lo. Não posso deixar, de
forma direta, de fazer essa abordagem. Penso que, acima de tudo,
temos um dever cívico para com todos os mineiros - aliás, quando se
trata da natureza, temos um dever para com o Brasil e para com o
mundo, com o universo, com a nossa terra, com a nossa casa, com a
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nossa oca, que é justamente o planeta. O rio tem importância no
planeta.

Preocupo-me com um governo que faz a transposição - ele a está
fazendo. É preciso fazer um discurso inflamado em que se trabalha,
durante todo o tempo, uma questão importante que tem de ser
combatida, corrigida. É claro, a poluição produzida por A, B, C ou D
tem de ser combatida e corrigida. No entanto é duro não se ouvir uma
palavra de quem representa o povo mineiro, ou seja, não se escuta
dizerem: “Presidente Lula, governo do PT, o rio está morrendo e,
ainda assim, V. Exa. quer fazer a transposição”.

Na verdade, já estão fazendo isso; colocaram o Exército para fazê-
lo. É isso mesmo! Observaram que religiosos, cidadãos comuns,
ambientalistas, professores foram para lá, onde ficaram sujeitos a
passar fome, a fim de fazerem uma obstrução, para dizer: “Não façam
isso, não matem o nosso Velho Chico”. Diante disso, pensaram:
“Vamos impor, colocar o Exército lá”. Essa foi a atitude tomada.

Portanto, Deputado Fábio Avelar, isso é muito preocupante. De fato,
precisamos fazer uma análise das responsabilidades; não devemos,
porém, fazer cobranças de maneira isolada, aqui e ali, pois não sei se
a imparcialidade estaria presente nesse tipo de atitude.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Quero fazer uma
abordagem, pois V. Exa. tocou em um aspecto muito importante. Na
semana passada, houve aqui um debate para discutirmos a questão
do semi-árido brasileiro, a fim de se encontrar uma solução para
atender a região. Portanto foi um debate muito rico e que contou com
a participação de pessoas de quase todos os Estados atingidos. Esse
debate, pelo menos para todos os que participaram - inclusive
considerando-se a Carta que foi lançada durante o evento -, deixou
clara a posição a respeito desse processo de transposição do rio São
Francisco, como um dos projetos mais inviáveis técnica, econômica e
socialmente.

O que, de certa maneira, preocupa-nos é o fato de se querer mudar
o foco dessa questão, atribuindo a outras empresas, a exemplo da
Copasa, a responsabilidade do Rio São Francisco. Então a Copasa
participou dos debates e informou-nos sobre a situação do tratamento
de esgoto em Belo Horizonte. Há duas grandes estações de
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tratamento implantadas para atender Contagem e Belo Horizonte. A
ETE Arrudas tem 100% de seu esgoto tratado em nível secundário. A
ETE do Onça, em nível primário, trabalha com 70% de eficiência.
Ademais, há mais 23 estações de tratamento de esgoto implantadas
na região metropolitana, com ênfase no Ribeirão da Mata, tendo em
vista sua recuperação.

Conforme anunciou a Copasa durante a reunião aqui realizada, até
2014 todas as cidades operadas pela Copasa terão seus esgotos
tratados. Então entendemos que se tem procurado desviar o foco
dessa questão.

Deputado Domingos Sávio, anuncio aqui uma notícia triste para
todos nós. Há poucos minutos, recebi uma informação muito precisa,
segundo a qual, novamente, a partir de amanhã ou depois, D. Luiz
Caprio entrará em greve de fome, em protesto ao descaso dado a
esse assunto. Ele disse, inclusive, que foi enganado pelo Presidente
Lula.

Ele entrará agora, novamente, em um processo de greve fome de
maneira definitiva. Nos próximos dias, a imprensa deverá divulgar que
ele estará na Igreja São Francisco do Sobradinho, iniciando esse novo
estágio da sua greve de fome, mais uma vez procurando sensibilizar
as autoridades. Não podemos permitir que, em um debate como este,
o foco principal seja mudado. Como V. Exa. disse, o Rio São
Francisco está morrendo. Suas águas agora, de uma maneira
inusitada, têm a presença das cianobactérias. E o governo federal
quer transpor essas águas.

O Deputado Domingos Sávio - Já está transpondo, Deputado, e
passando por cima de todo mundo.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Está transpondo com obras
iniciadas de uma maneira assim... Quem dera se o Exército
continuasse a fazer essas obras, porque já tivemos um exemplo aqui,
no trevo de Santa Luzia. Mas, infelizmente, as obras continuaram.
Estamos com vários problemas na Justiça, com suspeitas, inclusive,
de superfaturamento nessas obras. Isso acontece em um momento
como este, em que nós, mineiros, deveríamos nos unir pela
revitalização do Rio São Francisco, que está morrendo. Precisamos
salvá-lo. Não adianta querer jogar a culpa na Copasa, procurando
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desviar o foco da discussão. Não é verdade. Hoje tentei fazer um
pronunciamento. Infelizmente, pelo Regimento, não pude, mas ainda
voltarei a esta tribuna para detalhar melhor a situação da própria
Copasa e daqueles que realmente poluem o Rio São Francisco.
Deputado Domingos Sávio, de qualquer maneira, deveríamos estar
integrados e unidos, em Minas Gerais, na luta contra a transposição
do Rio São Francisco. E lutar, sim, pela sua revitalização, da qual ele
precisa tanto. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, preciso da
compreensão de V. Exa., porque não posso deixar de conceder um
aparte ao nobre Deputado Paulo Guedes. Estamos tratando de um
tema extremamente relevante e importante para todos os mineiros.
Peço-lhe um pouco de tolerância porque mais de 50% do meu tempo
já se foi, mas não abordei o assunto que me trouxe a esta tribuna.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado, de certa forma,
fiquei impressionado com a fala do meu colega Fábio Avelar, que
disse que Belo Horizonte e a Região Metropolitana de Belo Horizonte
são exemplos de tratamento. Gostaria de convidar o Deputado a
beber a água do Rio São Francisco, não aqui, mas em Manga, para
ver o cheiro da porcaria que está sendo jogada no rio e desce para lá.
Temos de descobrir quem está jogando isso. Se não é a Copasa,
quem está fazendo isso? Em relação à greve de fome do Frei Cappio,
ele deveria fazer essa greve de fome aqui, para limpar a água do rio
contra as pessoas que estão jogando esgoto nele. Não é fazer uma
greve de fome contra um projeto que levará água para 15 milhões de
pessoas que não têm água. Essa greve de fome do Frei Cappio é um
despropósito. Até porque estamos em greve de sede. São milhares de
ribeirinhos proibidos de beber água porque o esgoto não está
deixando. Está fedendo demais, Deputado Fábio Avelar. As pessoas
que vivem nas ilhas do São Francisco, os ilheiros e os pescadores
estão em greve de sede. Gostaria que o Frei Cappio viesse fazer a
greve de fome aqui e aproveitasse para também fazer também uma
greve de sede. Se ele fizer em Pirapora, por exemplo, no São
Francisco, ele não poderá beber água porque está poluída. Não vejo
ninguém fazer greve de fome contra a poluição do rio. Só vejo gente
aproveitar para aparecer na mídia, que é o que ele está fazendo, para
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dizer que está fazendo greve de fome contra a transposição. Deveria
fazer greve de fome contra a poluição que está acontecendo no Rio
São Francisco. Não vi, por exemplo, ninguém fazer greve de fome
quando o governo gastou quase R$5.000.000.000,00 para fazer os
Jogos Pan-Americanos. Agora, para levar água para 15 milhões de
nordestinos, aparece tanta gente querendo fazer greve de fome.
Parece preconceito contra o povo pobre do Nordeste. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Olha, não posso agradecer o aparte,
que respeito democraticamente e concederei quantas vezes me
pedirem. Mas vir desrespeitar um frei que está colocando a sua
própria vida em risco, porque ama o Brasil, a natureza e respeita o
São Francisco, não é possível. E não aceito usar como referência um
gasto absurdo do próprio governo de V. Exa., do PT, que acabou de
gastar R$5.000.000.000,00 como V. Exa. está dizendo.

Não vi V. Exa. usar a tribuna para dizer: “Olha, ouça os próprios
pares, o governo do PT, e não faça essa bobagem de gastar além do
necessário, com obras superfaturadas”. É surpreendente um
Deputado votado na bacia do São Francisco defender a transposição.
É um direito que ele tem, mas isso é surpreendente. É surpreendente
um Deputado dizer que o problema está aqui em Belo Horizonte,
como se não soubesse que a bacia do São Francisco carrega o
esgoto de quase a metade do Estado de Minas Gerais - e não apenas
o esgoto doméstico, mas o industrial também. O problema já existia.
Não estou dizendo com isso que não é preciso tratar o esgoto. Quero
repetir o que disse agora mesmo: temos de enfrentar o problema da
poluição, que já existia. E o Sr. Presidente Lula diz o seguinte: “Vamos
transpor, vamos levar a água”. E não importa se alguém lhe explicar
que com muito menos de US$6.000.000.000,00, que serão investidos,
de forma decente, respeitando o dinheiro do povo, é possível levar
água para as pessoas que estão no semi-árido do Nordeste. É claro
que um canal do São Francisco não sai distribuindo água na casa das
pessoas, não leva água a 500km ou 1.000km nas laterais. Ele servirá
para irrigação. É um canal de água podre, para ser canalizada para o
povo do Nordeste, como o Deputado acabou de dizer. Ele está
canalizando e irrigando o bolso das empreiteiras, sem que seja feita
uma análise. Deputados sérios, éticos, num processo de lavagem
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cerebral, dizem que está certo, que a transposição deve ser feita, sim,
que não se deve salvar o São Francisco primeiramente. No entanto,
todos devem estar irmanados para dizer: “vamos salvar primeiramente
o São Francisco.”

Quero falar sobre o autoritarismo, Presidente. Não vou abordar os
assuntos que gostaria, mas o momento me inspira a falar de
autoritarismo. A América Latina tem dois países importantes, de gente
querida, amada e respeitada: a Bolívia e a Venezuela. Vemos a
Bolívia fazer uma reunião dentro de um quartel e mudar a
Constituição, perpetuando o mandato de mais um ditador na América
Latina, e a Venezuela colocar tanques na rua para proibir os que
querem dizer “não” e a máquina do Estado para apoiar os que querem
dizer “sim”. Saddam Hussein também ganhou várias eleições, Sr.
Lula, que acabou de elogiar Chávez dizendo que ele ganhou várias
eleições. Saddam tinha, em tese, 99%. É esse o tipo de política que
queremos que o mandatário maior do Brasil defenda; é esse o tipo de
comportamento que queremos que aqueles que se dizem democratas
no Brasil defendam para os povos vizinhos da América Latina; é esse
o tipo de sistema que querem implantar no Brasil, como fizeram com a
transposição do São Francisco. Isso é ditadura na prática. Aí, fazem
lavagem cerebral, e os militantes dizem que isso é uma maravilha,
que o projeto levará água para quem tem sede. A humanidade já nos
deu exemplo anteriormente. Você é capaz de fazer a pior das
maldades e vender a idéia como salvação da Pátria. Isso tem de ser
debatido na democracia, e não estou vendo isso ocorrer no Brasil.

Tenho outros assuntos, Sr. Presidente, mas todos se tornam menos
relevantes do que a discussão da democracia, da liberdade, do
respeito à verdade, à ética, à imparcialidade, que foi elogiada aqui
hoje. Ter imparcialidade não é dizer que o São Francisco está
morrendo por causa da Copasa. Ora, que precisamos cobrar mais da
Copasa, precisamos, mas não tenho dúvida de dizer que, de todas as
empresas de saneamento que existem em Minas e no Brasil, a que
mais investe em tratamento é a Copasa. E ainda é pouco. É preciso
investir mais. Por causa disso, não podemos desviar o foco da
questão e dizer: olha, vamos discutir o problema da Copasa, vamos
pegar a foto de uma situação trágica e dizer que o problema do São
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Francisco se resume a isso, que o frei está errado, que transposição
não é problema, que problema se resume àquele esgoto doméstico
daquele ponto e que transposição é a salvação da lavoura do
Nordeste. O que é isso, gente? Não é partido político que definirá o
futuro do nosso país. Onde está o nosso espírito, o nosso coração, a
nossa alma, o nosso sentimento cristão, o nosso respeito à verdade?
Tudo isso acabou? Uma sigla partidária? Um momento de estar no
poder?

Apenas um momento, algo transitório, que acaba. Do contrário, não
haverá mais democracia ou a nossa situação ficará parecida com a da
Bolívia ou com a da Venezuela, e vão acabar dizendo que temos
alguém aqui que é insubstituível e que devemos partir para um
terceiro, um quarto ou quinto mandato.

Neste desabafo, gostaria de primeiro defender a democracia, de
verdade, no Brasil, e largar de demagogia. Vamos tratar o São
Francisco com respeito e dividir as responsabilidades entre a
Prefeitura de Belo Horizonte, o governo do Estado e o governo
federal, juntos, para resolver um problema que é de nós todos. Tudo
isso com respeito, e não mandando o Exército fazer, passando por
cima de todo mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa

Costa solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Durval Ângelo. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada Rosângela Reis, telespectadores da TV Assembléia, público
presente, o “Minas Gerais” do último dia 23/11/2007, mais
especificamente o “Diário do Juciário” traz, em sua primeira página,
atos do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador
Orlando Adão Carvalho.

O que entendemos ser correto na Resolução nº 549/2007 é que o
Desembargador ativa a lotação de 451 cargos de Oficial de Apoio
Judicial, que foram criados pela Lei nº 14.336, de 3/7/2002. É
interessante que, na lotação da ativação desses cargos, no Anexo I, o
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senhor magistrado coloca a lotação do cargo de Oficial de Apoio
Judicial, criado pela lei, de acordo com as novas comarcas criadas. E
aqui temos uma lista enorme de distribuição desses Oficiais de
Justiça. Para Belo Horizonte, estão previstos 100 Oficiais de Justiça.

Dadas as necessidade e as dificuldades que a Justiça encontra no
interior do Estado, com carência de servidores, o Anexo II é ainda
mais explícito e diz o seguinte: “Quadro de lotação de cargos de
Oficial de Apoio Judicial, independentemente da instalação de varas”.
E aqui está o caso da minha cidade de Contagem, com a criação de
39 cargos de Oficial de Apoio Judicial.

O interessante, Srs. Deputados, é que aqui encontramos as cidades
de Arcos, Brasília de Minas, Caxambu, Conselheiro Pena, Coronel
Fabriciano, Esmeraldas, Itabirito, Machado, Manga, Muzambinho,
Ouro Branco, Pará de Minas, Paraisópolis, Patrocínio, Pedra Azul,
Porteirinha, Salinas e Santa Bárbara. E, no caso do Anexo I,
encontramos, por exemplo, a Comarca de Igarapé, com 10 Oficiais de
Justiça.

Enquanto Presidente da Comissão de Direitos Humanos, tivemos a
oportunidade de ouvir reclamações a propósito disso, por parte da
Juíza e também de Promotores e de servidores, em razão do aumento
dos processos de execução penal naquela Comarca.

Agora, eu gostaria de falar das ausências. Acredito que todas essas
cidades necessitam desses cargos, como no caso de Ipatinga, em que
são criados quatro cargos, mas creio que precisaria de mais, porque a
população carcerária tem crescido muito em razão da execução de
Ipaba. A primeira ausência não está no Anexo I nem no Anexo II.
Trata-se da cidade de Ribeirão das Neves.

Sr. Desembargador Orlando Adão, Srs. Desembargadores da Mesa
daquela Casa, Desembargadores da Tribunal de Justiça e Juízes da
Associação dos Magistrados de Minas Gerais, para nós, a situação de
Ribeirão das Neves é caótica, lá há mais de 4 mil presos. A Comissão
de Direitos Humanos esteve lá duas vezes recentemente, nas
pessoas deste Deputado, do Deputado João Leite e da assessoria e
da Consultoria da Casa, acompanhados pela TV Assembléia. A Vara
de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves tem mais de 8 mil
procedimentos, e tem somente cinco servidores. Encaminhamos ao
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Presidente do Tribunal de Justiça denúncia de que esses servidores, a
Juíza e o Ministério Público trabalham em um ambiente totalmente
insalubre, sendo que duas servidoras efetivas adoeceram
recentemente por causa disso.

Queremos entender. Enquanto uma situação dessa não for
corrigida, enquanto houver as filas nas Varas de Execução Criminal,
enquanto permanecer a situação de insegurança na execução penal
daquele Município, não podemos aprovar a suplementação
orçamentária do Tribunal de Justiça. Como, se o Tribunal de Justiça
fecha os olhos para uma realidade tão violenta como essa? E, com
toda certeza, é à cidade de Belo Horizonte que chega o maior volume
de denúncias de violação dos direitos humanos no sistema carcerário.
É um verdadeiro absurdo, uma coisa que não tem cabimento.

Portanto, este Deputado, a partir de hoje, toma a decisão de que o
Tribunal deve rever esse ato. Se nós, da Comissão de Direitos
Humanos, não tivéssemos ido lá duas vezes no mês passado e
observado, “in loco”, o caos em que se encontra a execução criminal
naquele Município, com toda certeza não estaríamos aqui falando com
conhecimento de causa.

Gostaria de dizer ao Tribunal de Justiça que o governo do Estado
pretende criar mais 3 mil vagas em oito unidades prisionais em
Ribeirão das Neves, no próximo ano. Com uma Juíza? Com um
Promotor? Com cinco funcionários? Para 7 mil presos em execução
penal, alguns com mais de um procedimento? Achamos que isso não
é a medida correta.

Hoje estou entrando com mais uma emenda ao projeto de lei que
trata da organização e divisão judiciárias: para se criar um presídio,
um estabelecimento penal no Município, tem-se de criar primeiro a
Vara e a Promotoria de Execução Penal. Essa é uma condição “sine
qua non” para se criar um presídio.

Não podemos permitir que todas as cidades sejam contempladas,
incluindo a cidade onde sou votado e moro, Contagem, que conta com
39 oficiais, enquanto, em Ribeirão das Neves, com mais de 4 mil
presos, não se cria nenhuma vaga de Oficial de Justiça. Isso é querer
tratar a execução penal como algo menor. E olha que já elogiamos
tantas vezes esse Tribunal pelos novos rumos dados à execução
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penal, criada na Presidência do Desembargador Gudesteu Biber. Ele
incentiva, por meio do Desembargador Joaquim Andrade, a criação de
Apacs em muitos lugares.

No ano que vem, no primeiro semestre, as Apacs estarão
administrando 2.100 presos no sistema carcerário, com quatro
unidades que serão inauguradas nos meses de janeiro e fevereiro.
Elogiamos o Tribunal, mas, quando ele toma uma medida como essa,
desconhecendo Ribeirão das Neves, que, por lei aprovada nesta
Casa, já teria de ser entrância especial, temos de cobrar. O Tribunal
se nega a dar a Sete Lagoas e a Ribeirão das Neves o “status” que
lhes foi conferido por uma lei votada por nós, e a emenda foi de nossa
autoria. Por isso, prezo que ela seja cumprida, pois sua
inconstitucionalidade não foi argüida.

Queremos fazer esse apelo ao Tribunal de Justiça. Mandarei pedido
à Amagis, ao Desembargador Nelson Missias, para que se pronuncie
sobre o assunto. A Amagis não pode ter seus filiados lá em Ribeirão
das Neves - Juízes dedicados - em situação de insalubridade, de
dificuldades. Isso não ocorre só na Vara de Execução Criminal, mas
em todas as outras. Todos os órgãos do Tribunal em Ribeirão das
Neves funcionam com número exíguo de servidores.

Tomaremos a providência de inserir a obrigatoriedade no projeto.
Antes de criar o presídio, antes de abrir a unidade prisional com mais
de 170 internos, queremos que seja obrigatória a criação da Vara de
Execuções Criminais e que esse procedimento seja tomado em todos
os lugares.

Recentemente, estivemos em Araguari, para saber do caso de
tortura seguido de morte do cidadão Agamenon Ferreira e vimos que
lá não há Vara de Execução Criminal. Isso tudo gera grande
dificuldade para a comarca. Vereadores, Prefeito, representante do
Prefeito, OAB, todos os organismos vivos da cidade reclamaram de
não terem uma Vara de Execução Criminal.

Em Ribeiro das Neves, há uma Vara de Execução Criminal para
mais de 4 mil presos, com 5 funcionários, estando 2 deles afastados
por motivo de doença, e a estrutura do Judiciário está emperrada, com
dificuldades, sem servidores até para fazer a mera intimação dos
cidadãos e das cidadãs daquele Município.
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Tomaremos esta postura - até entendemos que se trata de uma
postura radical, mas que precisa ser tomada: não vamos permitir que
a suplementação orçamentária tramite, enquanto não se resolver essa
questão de Ribeirão das Neves. Estão brincando com a dor do povo;
estão brincando com uma coisa muito séria, que é a questão prisional.
Depois ouviremos belas declarações, quando alguém morrer, matar
ou sair do estabelecimento penal pior do que entrou. Nessa hora, todo
o mundo tem a solução, a chave do problema, mas ninguém procurou
a correção nem a prevenção antes que o problema ocorresse. Muito
obrigado.

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

Adalclever Lopes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio
Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, caros telespectadores, hoje, orgulhosamente, ostento no
meu peito uma medalha que considero a mais importante de toda a
minha vida pública, a medalha Teófilo Otôni, comenda criada por esta
Casa e pelo governo de Minas Gerais com o objetivo de ressaltar a
figura histórica de Teófilo Benedito Otôni. Um homem desconhecido
da história pátria, no entanto se trata do 2º brasileiro mais importante,
comparado talvez a Tiradentes.

Teófilo Otôni está para a República assim como Tiradentes está
para a independência. A luta de toda a sua vida na pequena cidade do
Serro, onde hoje, pela manhã, o Prefeito, o Presidente da Assembléia
e membros do governo fizeram a comemoração do bicentenário do
seu nascimento, não é conhecida dos estudantes brasileiros; nem
mesmo os historiadores tomam conhecimento de sua importância
histórica. Em verdade, era um homem que, durante toda a sua vida,
enfrentou e desafiou o Imperador Pedro I, o Imperador Pedro II,
liderou a Revolta Liberal, fez os seus entendimentos com o Regente
Feijó. Trabalhou de forma dedicada, detalhada, trabalhou o tempo
todo para buscar a liberdade e, sobretudo, estabelecer a República no
Brasil na época do Império.
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Teófilo Otôni tem duas fases em sua vida, e isso é interessante. Se,
como brasileiro e político, Vereador, Deputado provincial, Senador do
império, ele se compara, na luta liberal, da revolução liberal, que ele
liderou, a Tiradentes, na luta pela independência; por outro lado,
podemos compará-lo, e até com alguma vantagem, ao Visconde de
Mauá, pelas obras realizadas da primeira rodovia de penetração, da
primeira ferrovia do território brasileiro, uma companhia de navegação,
um sistema intermodal de transportes, que incluía o navio Peruíbe,
que saía do porto do Rio de Janeiro até o porto de Santa Clara, no
litoral da Bahia, hoje cidade de Mucuri, subindo pelas águas do Rio
Mucuri com transporte fluvial e chegando, por estradas de rodagem,
às margens do Rio Todos os Santos, onde edificou uma cidade que
ele chamou de “a minha Filadélfia”.

Em 1853, um cidadão nascido em Serro, que criou o primeiro jornal
de circulação nacional do Estado de Minas Gerais, “O Sentinela do
Serro”; que influía na imprensa do Rio de janeiro na época; que se
destacou como político; que não se dobrava ao Imperador; que nunca
participou da cerimônia do beija-mão do Imperador; que o desafiava; e
que pegou em armas e, em Santa Luzia, foi preso pelo Duque de
Caxias, a mando do Imperador, e recolhido ao cárcere em Ouro Preto
durante um ano e meio.

De modo altaneiro, recusou advogado, fez sua própria defesa e foi
absolvido. Partiu, então, para a segunda fase de sua vida,
continuando a luta pela implantação da República. Entretanto, um
outro projeto apareceu: criar a Companhia de Navegação do Rio
Mucuri e ali implantar uma colônia diferenciada do Estado
escravocrata brasileiro, não aceitando, em nenhuma hipótese, que
escravos nem índios trabalhassem sem remuneração. E trouxe
colonos suíços, belgas, alemães, holandeses e também chineses, na
época da construção da Rodovia Santa Clara.

É um nome importante, uma história importante. No dia em que
cheguei a esta Casa, distribuí a cada Deputado o livro “O
revolucionário Ottoni”, de nosso conterrâneo Gonzaga de Carvalho,
para que todos pudessem sentir quem era a figura extraordinária de
Teófilo Benedito Otôni, criador de nossa terra, de nossa cidade de
origem.
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Hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tive a
felicidade de estar na praça principal, juntamente com Luiz Leal, um
dos homenageados, ex-Prefeito e ex-Deputado Federal de nossa
cidade, que recebeu também a Comenda Teófilo Otôni. E, naquela
praça, há um busto de Teófilo Otôni, que, em 1976, o ex-Prefeito de
Teófilo Otôni, Luiz Leal, colocou na cidade de Serro, como uma
homenagem da terra filha para a terra mãe.

Foi um momento de emoção, alegria e contentamento, mas,
sobretudo, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, caros espectadores, um
momento de respeito à história do Brasil, um momento de fazer um
preito de gratidão a um homem que entregou sua vida e que morreu
pobre, com sua companhia fracassada, graças à perseguição do
Império - a sua empresa de navegação, a sua empresa de
colonização, os seus empórios de comercialização, todos entraram
em decadência e falência devido à perseguição do Império. A doença
se abateu sobre ele - a cólera, febres maláricas e similares das
regiões inóspitas do Mucuri.

Este é o momento, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, de prestar homenagem àquele que, no passado,
ousadamente, partiu para a selva inóspita do Vale do Mucuri, a fim de
dar ao Brasil a primeira estrada de penetração de seu território. Foi a
primeira estrada de rodagem, a primeira estrada de terra, mas,
sobretudo, ele deu o maior dos exemplos: fazer a colonização livre em
um país escravocrata; organizar uma companhia intermodal em uma
região completamente esquecida das Minas Gerais, na tentativa de
ligar Minas Novas a Serro, Serro a Teófilo Otôni, atendendo a regiões
pobres e carentes como o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha.

Hoje, com muita alegria, na cidade de Serro, debaixo de uma chuva
torrencial maravilhosa - chovia torrencialmente na cidade de Serro,
para a nossa felicidade, embora não estivesse chovendo em Montes
Claros -, comemoramos o bicentenário do nascimento de Theophilo
Benedicto Ottoni. Foi uma comemoração dupla: o bicentenário e a
chuva que caía de forma abundante em parte do Vale do
Jequitinhonha.

Foram momentos de emoção, Sr. Presidente, momentos de alegria.
E chegamos aqui e deparamos com companheiros Deputados
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fazendo seus pronunciamentos. O Deputado Paulo Guedes ressaltou
a questão da latrina em que se transformou o Rio São Francisco. Logo
depois, nosso Líder, Deputado Domingos Sávio, falou na latrina
democrática em que está se transformando a América, com as
manifestações ditatoriais da Venezuela e da Bolívia, na tentativa de
impor regimes autoritários para dominar novamente esses países que,
até a década de 60, eram dominados por caudilhos, por ditaduras.

Esse panorama inteiro nos leva a refletir se não seria interessante
reescrever a história do Brasil e buscar os bons exemplos de Ottoni,
de sua luta liberal. Ele procurava em Thomas Jefferson o exemplo da
Filadélfia, para implantar em Minas Gerais a Nova Filadélfia, que se
transformou na Teófilo Otôni de hoje. São homens idealistas, que
enxergam o Brasil de forma diferenciada e consideram possível
continuar o trabalho de construção de uma Pátria livre, tranqüila,
operosa, e não uma Pátria bitolada, que é proibida de crescer - é
proibido deixar o Brasil crescer.

O Brasil não pode crescer mais de 4%. Se passar de 4%, haverá
“apagão” aéreo, “apagão” rodoviário, “apagão” hidroviário, “apagão”
nos portos, vai apagar energia elétrica, vai apagar tudo. O Brasil está
planejado para não crescer mais de 4%. Os jornais, as revistas, as
emissoras de televisão mostram de forma clara que o “apagão” na
área de eletricidade para 2010 já está quase que acertado. Estamos
sentindo o “apagão” dos portos porque temos que pagar por espaços
que não existem. Na área dos aeroportos temos o problema de
comparar passagem que não existe e na área portuária estamos
comprando espaços que não existem em navios. O Brasil está em
uma situação complicada, Deputado Domingos Sávio. Tem razão. A
nossa América, infelizmente, pode ser chamada, como V. Exa. disse,
de América “latrina”, em razão da forma enojada como se pretende
estabelecer movimentos antidemocráticos, ditatoriais próximos a nós.
Temos que nos cuidar em relação a isso.

E deve ser estudado o parâmetro que fiz, da latrina em que se
transformou o Rio São Francisco, com base em informações do
companheiro Paulo Guedes, que reclama dos esgotos lançados. Esta
é uma Casa de discussão, onde se tem de buscar aprofundar
assuntos e discutir aquilo que às vezes as pessoas não dão muita
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importância. Mas nossa América precisa ser cuidada. Por isso estou
dando aqui um exemplo e misturando os assuntos. Estou dando o
exemplo de Theophilo Ottoni, que dedicou a vida inteira à luta pela
democracia, pela liberdade, criando uma cidade no meio do mato,
chamando-a de Nova Filadélfia em homenagem a Thomas Jefferson,
e à constituição libertária dos Estados Unidos da América.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado, quero apenas
cumprimentar V. Exa. pela Medalha Theophilo Ottoni, pela iniciativa
de trazer para o conhecimento da geração atual e das gerações
futuras e até mesmo para nos brindar com sua competência essas
informações, mas, acima de tudo, sabendo associá-las, com muita
propriedade, com os tempos atuais. É curioso que às vezes as
pessoas não se apercebem do risco que estamos correndo. Vejo de
forma muito preocupante o seguinte: não podemos prescindir da
absoluta liberdade de imprensa. Talvez o primeiro dos prenúncios das
ditaduras é quando começa a ocorrer, como ocorreu na Venezuela, o
fechamento de um canal de televisão pelo Hugo Chaves, a invasão de
veículos de comunicação, mas, por outro lado, é assustador, não só
por parte da imprensa, mas por parte, às vezes, daqueles que não
querem fazer uma reflexão mais séria sobre a política, como tendem a
jogar na vala comum os representantes públicos, como tendem a
partir para a banalização, falando que Deputados e Vereadores são
uma espécie de classe de segunda categoria. Eles não sabem a
angústia que passamos no dia-a-dia.

Esses dias vi alguém fazendo uma reportagem absurda, somando
todos os gastos da Assembléia e dividindo pelo número de Deputados
e dizendo que os Deputados trabalham 12 dias por mês. Falam sem
ter o menor respeito pelas pessoas. Pode ser que algum Deputado
trabalhe 12 dias por mês, eu não ousaria falar isso porque tenho visto
o empenho de todos. Nenhum Juiz, Promotor, nenhum profissional
liberal tem que fazer uma espécie de vestibular de quatro em quatro
anos como o Deputado. Depois de quatro anos o Deputado tem que ir
a sua cidade para ver se a turma está gostando ou não do trabalho
dele. A minha votação e a de V. Exa. mais que dobrou porque nós
trabalhamos.

Não faço esse comentário para chamar louros para a Assembléia ou
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para os políticos, mas para dizer o seguinte: se existe uma âncora
para a democracia, essa âncora é o Parlamento.

Na Venezuela, o parlamento é de mentira; na Bolívia, ele foi
abandonado, fecharam-se no quartel nesta semana e votaram uma
Constituição, pela qual o Evo Morales pode perpetuar-se no poder,
pela qual a propriedade privada pode ser invadida e tomada. Talvez
seja preciso que alguns brasileiros que estão fazendo de conta de que
a democracia é algo que não tem importância, como se ela já tivesse
sido consolidada e fosse um bem eterno, acordem para o que está
acontecendo na América Latina. E nós, parlamentares, temos de ficar
atentos, ser guardiões da democracia, exercer com dignidade o nosso
mandato, combater a corrupção, ser muito perseverantes no exercício
da nossa atividade, trabalhando 24 horas por dia, se necessário for, e
até sonhar com a democracia, para sermos dignos da “Medalha
Theophilo Ottoni”, como V. Exa. Parabéns!

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Agradeço a Deus por termos, no Parlamento, pessoas íntegras, que
têm idéias libertárias tão fortes, como V. Exa., que conhece
profundamente a realidade brasileira e da América Latina e nos brinda
com discursos importantes. Gostaríamos de vê-lo até em outros
degraus da política de Minas e do Brasil, se Deus quiser.

Sr. Presidente, para encerrar meu pronunciamento, gostaria de
relacionar os nomes dos que foram agraciados hoje com a “Medalha
Theophilo Ottoni”. Tivemos a felicidade de receber juntos 39 pessoas:
eu; o Deputado Federal Ademir Camilo, representante majoritário de
Teófilo Otôni; o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia e co-autor do projeto de lei; Aécio Ferreira da Cunha, pai
do atual Governador e Deputado, sete vezes, por Teófilo Otôni,
majoritário, estadual e federal; Assusete Dumont Reis Magalhães,
Presidente do Tribunal Regional Federal, 1ª Região, filha da cidade do
Serro; Procurador Jarbas Soares Júnior, com quem tenho minhas
diferenças, mas não posso deixar de prestar as homenagens, em
nome do Serro e de Teófilo Otôni, especialmente; Virgílio Guimarães,
Deputado Federal do PT, partido meu adversário em Teófilo Otôni,
mas que tem feito um excelente trabalho em defesa de Minas Gerais;
Guilherme Simões Neves, Prefeito Municipal do Serro, que nos ajudou
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na festa de comemoração do bicentenário de nascimento; Maria José
Haueisen Freire, Prefeita de Teófilo Otôni, minha adversária e até
inimiga política, mas fizemos questão de incluí-la entre os
homenageados; Ângelo Oswaldo, Prefeito de Ouro Preto, um
companheiro lutador do Vale do Jequitinhonha; Danilo de Castro,
Secretário de Estado e mais votado em Medina, minha cidade natal no
Vale do Jequitinhonha; Maria Eleonora Barroso Santiago, Secretária
de Estado; Elbe Brandão, Secretária de Estado; Alencar da Silveira
Jr., Deputado Estadual; José Monteiro da Cunha Magalhães, ex-
Prefeito do Serro; Paulo de Fátima Simões, Presidente da Câmara
Municipal do Serro; Luiz Gonzaga Soares Leal, ex-Prefeito de Teófilo
Otôni e ex-Deputado Federal, majoritário, o homem que criou a
Caravana da Esperança e mudou a política de Teófilo Otôni; José
Murilo de Carvalho, escritor; Nilo Meira Filho, administrador; Fernando
Miranda Gonçalves, Diretor Regional da ECT, que patrocinou toda a
comemoração do bicentenário em Teófilo Otôni; Maria Coeli Simões
Pires, Secretária de Estado, que é da cidade do Serro; Júlio Arnold
Laender, nosso conterrâneo de Teófilo Otôni, que foi Prefeito de Belo
Horizonte; Kemil Kumaira, sete vezes Deputado e Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; João Barbosa de Lucena,
economista; Maria Lúcia Clementino Nunes, empresária; Délson de
Miranda Tolentino, administrador; José Silva Soares, engenheiro
agrônomo, Diretor da Emater, que nos ajudou com o programa de
pólos agrícolas; Affonso Ávila, poeta; Meirele São Geraldo dos Santos
Souza, professora; Laís Ottoni Barbosa Ferreira, escritora e bisneta de
Theophilo Benedicto Ottoni, em nome da família; José de Miranda
Murta; José Aparecido de Oliveira, ex-Embaixador; Oswaldo França
Júnior, “in memoriam”; José Maria Magalhães, “in memoriam”; e Maria
Eremita de Souza, “in memoriam”.

Essas foram as homenagens prestadas na cidade do Serro pelo Sr.
Prefeito e pelo governo do Estado de Minas Gerais. Aproveitamos, Sr.
Presidente, para agradecer e também mostrar a Minas Gerais que
Teófilo Otôni não é maior nem melhor que nenhuma das cidades
mineiras, mas é diferente. Muito obrigado.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a
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Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

64/2007, do Deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre a
destinação de 10% dos imóveis populares construídos pelo governo
do Estado aos portadores de deficiência. A Comissão do Trabalho
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, verificação de votação.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que 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 “sim” 9 Deputados. Não houve voto

contrário. Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
A Presidência torna a votação sem efeito.

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

a discussão, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 772, 788, 1.154,
1.237 e 1.446/2007 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 30, 291 e
1.414/2007, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6
reuniões; e informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas ao Projeto de Lei nº 30/2007 cinco emendas da
Deputada Elisa Costa, que receberam os nºs 1 a 5, e uma do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu o nº 6, e que, nos termos
do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com
o projeto à Comissão de Educação para parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 30/2007

EMENDA Nº 1
Fica suprimido o art. 11 do Substitutivo nº 2.
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Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 2
O “caput” do art. 18 do Substitutivo nº 2 passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 18 - A contratação, por órgão ou entidade da administração

pública estadual, de ICT- Privada, empresa ou consórcio de empresas
com reconhecida capacitação tecnológica, conforme o disposto na Lei
Federal nº 8.666, de 1993, para a realização de atividades de
pesquisa e desenvolvimento que envolvam risco tecnológico, seja
para a solução de problema técnico específico, seja para a obtenção
de produto ou processo inovador, fica condicionada à prévia
aprovação de projeto específico.”.

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 3
O “caput” do art. 22 do Substitutivo nº 2 passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 22 - O Fiit exercerá as funções programáticas, e de

financiamento, nos termos do art. 3° da Lei Complem entar n° 91, de
2006, e terá os seguintes objetivos:”.

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 4
Fica suprimido o parágrafo único do art. 26 do Substitutivo nº 2.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 5
Os arts. 8º, 9º e 10 do Substitutivo nº 2 passam a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 8° - Ao pesquisador público é facultado solic itar afastamento da

ICTMG de origem, para prestar colaboração ou serviço a outra ICTMG
ou a EBT com sede e administração no Estado.

Art. 9° - É facultado ao pesquisador público licenc iar-se do cargo
efetivo, da função pública ou do emprego público que ocupar, sem
vencimentos, para constituir EBT e exercer atividade empresarial
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relativa à produção de bens de criação de sua autoria, desenvolvida
no âmbito de ICTMG.

Art. 10 - O afastamento e a licença previstos nos arts. 8° e 9° serão
concedidos nos termos das normas estabelecidas no estatuto dos
servidores públicos civis e no dos militares.”.

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 6
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica permitido a ICT-Privada utilizar-se de parte dos

recursos destinados a projetos de pesquisa científica e tecnológica
com o objetivo de remunerar pesquisadores que estejam alocados
para execução de atividades vinculadas a projetos de pesquisa,
vedada a duplicidade de pagamento de salário.”.

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A instituição de ensino-pesquisa que tem como

princípio alocar pesquisador para execução de atividades vinculada a
projetos de pesquisa, em tempo integral ou parcial, inevitavelmente
tem que contratar outro pesquisador para execução das atividades de
docência. Assim, se não for possível à instituição utilizar-se de
recursos do projeto para pagar as horas desse profissional, haverá
prejuízo para execução de atividades vinculadas a projeto de pesquisa
financiados com recursos do governo.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 28, às 9 horas, e para a especial também
de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

43/2007
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Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 43/2007, do Fórum Mineiro de
Assistência Social, objetiva a Inclusão de todas as regiões do
Nordeste mineiro nos Projetos Estruturadores Desenvolvimento do
Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, Redução da
Pobreza e Inclusão produtiva, e Escola em Tempo Integral.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A regionalização das ações do PPAG é condição imposta pela
Constituição Estadual no art. 154. O processo de elaboração do
PPAG pelos diversos órgãos, empresas públicas, autarquias e
fundações do Executivo mineiro previu prazos para a oferta de dados
regionalizados. Apesar de diversas ações contarem com a
regionalização, outras carecem desse detalhamento. A proposta em
tela pretende destacar cada uma das regiões do Nordeste mineiro nos
programas estruturadores das Áreas de Resultado Desenvolvimento
do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, Redução da
Pobreza e Inclusão Produtiva, além de no Programa Estruturador
Escola em Tempo Integral da Área de Resultado Educação de
Qualidade.

A proposta é pertinente em razão da determinação constitucional,
em especial quando do estabelecimento de uma Área de Resultado
específica para determinadas regiões, como é o caso do
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce. Reconhecemos, porém, que nas demais áreas de resultado a
especificação pode ser detalhada ou restrita a uma única região.
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Acatamos a proposta, portanto, oferecendo emendas para a
ampliação da regionalização das ações dos programas da área que
de fato se dirige ao Nordeste de Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 43/2007 na forma de emendas.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

89/2007, 90/2007 E 95/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 89, 90 e 95/2007, de autoria

do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea-
MG -, objetivam a criação de uma ação para a implantação de Centros
de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável -
Cresans -, e apoio financeiro aos Conselhos Regionais de Segurança
Alimentar e Nutricional, para operacionalização da gestão dos projetos
referentes ao programa de Segurança Alimentar, com a participação
efetiva da sociedade.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em tela pretendem a inclusão de uma ação no
Programa nº 732 - Segurança Alimentar - com a finalidade de instalar
Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - Cresans. Outra sugestão apresentada é a concessão de
apoio financeiro aos Conselhos Regionais de Segurança Alimentar e
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Nutricional.
A Lei nº 15.982, de janeiro de 2006, que dispõe sobre a Política

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, inaugurou
uma nova fase nas políticas públicas de segurança alimentar no
Estado. A criação do Consea-MG e a elaboração recente do Plano
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, elaborado
a partir das conferências públicas sobre o tema, constituem marcos
históricos. A instalação de conselhos regionais faz parte da
institucionalização das ações de segurança alimentar, bem como o
estabelecimento dos centros de referência em diversas regiões do
Estado, em especial nas de menor IDH.

Comprovada a pertinência das propostas, apresentamos emendas
com o objetivo de acatá-las.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de Ação

Legislativa nºs 89, 90 e 95/2007 na forma de emenda.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
96/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 96/2007, do escritório da Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - Emater-
MG -, do Município de Itinga, objetiva restabelecer a distribuição de
pintainhos, por meio do Programa Estruturador 028 - Minas Sem
Fome.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
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Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em tela pretende incluir no PPAG 2008-2011, no âmbito
do Programa Estruturador 028 - Minas Sem Fome -, uma ação com a
finafidade de distribuir pintainhos (pintos de um dia).

Essa ação já constou no mencionado programa no PPAG 2004-
2007, tendo sido excluída em uma das revisões anuais a que o plano
foi submetido. O motivo da exclusão, anunciado na época, era o risco
de propagação da gripe aviária, que assombrava os países do oriente
e valorizava as exportações de frango brasileiras. O argumento carece
de consistência, uma vez que é grande o contingente de aves criadas
soltas no meio rural e a introdução de material genético melhorado,
por meio de pintos de um dia vacinados e com rígido controle
sanitário, não oferece esse risco.

Considerada importante para a melhoria da produtividade dos
plantéis domésticos de aves, essa ação pretendia aumentar a oferta
de carne de frango e ovos na alimentação das famílias agricultoras. A
sua inclusão ocorre sem custo significativo para os criadores, já que
esse tipo de animal é tradicionalmente alimentado com as sobras da
casa e insetos, complementados com grãos produzidos pelos próprios
criadores.

A pertinência da proposta é reforçada pela sua origem, um escritório
da Emater em um Município do Vale do Jequitinhonha, região de
baixo IDH que provavelmente estava sendo beneficiada pela antiga
ação e perdeu esse apoio simples e eficaz.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 96/2007 na forma de emenda.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

128/2007, 129/2007 E 130/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 128/2007, do Consea-MG,

129/2007, da Unegro, e 130/2007, da Associação de Comunidade
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Quilombola - CRSANS e da Comunidade Quilombola de Santa Cruz
requerem, respectivamente: (i) a criação de um Programa
Estruturador da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar que dê
apoio à reforma agrária em terras do Estado, em terras devolutas e
em terras para uso da monocultura; (ii) a regularização fundiária das
terras das comunidades quilombolas; (iii) a agilização do processo de
demarcação e titularização de terras nas comunidades quilombolas,
por meio do Incra.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher subsídios para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise solicitam a criação de um programa
estruturador de reforma agrária e o desenvolvimento de ações
voltadas para a regularização fundiária de terras de comunidades
quilombolas. Tais propostas nos alertam sobre dois graves problemas
que ainda afetam milhares de famílias em Minas Gerais: a dificuldade
de ter acesso à terra para o desenvolvimento de atividades produtivas
no meio rural e a indefinição sobre a titularidade de áreas ocupadas
por comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas.

Em nosso entendimento, essas questões merecem atenção especial
no planejamento das políticas públicas, pois estão intimamente
ligadas à promoção da cidadania, da inclusão social e da dignidade
humana. Tanto é assim que o tema já é abordado no Programa 144 -
Desenvolvimento de Reforma Agrária -, cujo objetivo é: “Viabilizar
condições de acesso à terra e de desenvolvimento sustentável dos
assentamentos rurais, com ações direcionadas para a agricultura
familiar, a geração de trabalho e renda e a garantia de infra-estrutura
básica nos assentamentos.”.
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Entretanto, para dar melhor respaldo às propostas, é necessário
promover duas alterações no citado Programa 144 do PPAG: incluir
na finalidade da Ação 4.255 - Regularização Fundiária - a expressão
“e à implementação de assentamentos rurais” e estabelecer ação
específica para a regularização fundiária de áreas ocupadas por
comunidades quilombolas, extensiva a comunidades indígenas. Com
esse intuito, estamos apresentando duas emendas ao Projeto de Lei
nº 1.615/2007 e uma emenda ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, ao final
deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas

Legislativas nºs 128/2007, 129/2007 e 130/2007, na forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº
1.616/2007.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
138/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 138/2007, da Prefeitura Municipal
de Frutal, solicita a inclusão no PPAG de ação visando à
pavimentação asfáltica urbana do referido Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007,

uma audiência pública em Frutal, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n.º 1.615/2007,
que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à
Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a inclusão no PPAG de ação voltada
para a pavimentação asfáltica da área urbana do Município de Frutal,
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de acordo com os objetivos do Programa O Estado para os Cidadãos.
Tal programa tem como objetivo estratégico planejar e gerir o
desenvolvimento da rede de cidades mineiras para adequar sua
capacidade de prestação de serviços de educação, saúde,
saneamento, assistência social, cultura, transporte, habitação, acesso
à internet, inovação tecnológica, formação profissional e gestão
ambiental.

Esclarecemos, todavia, que a proposta da Prefeitura de Frutal já se
encontra genericamente atendida nas Ações nºs 1.107, 4.670 e 4.674,
respectivamente, Apoio aos Municípios em obras de infra-estrutura,
Fornecimento de elementos estruturais para melhoria de vias públicas
e Fornecimento de material betuminoso. Observamos que tais ações
são gerenciadas pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras
Públicas − Setop.

Dessa forma, concluímos que essa Secretaria poderia proceder a
estudos com vistas a atender a proposta da Prefeitura de Frutal. Com
tal fim, apresentamos requerimento anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 138/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
140/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 140/2007, de autoria da Empresa
Tropa Serrana - Operadora de Turismo Eqüestre, solicita a
reavaliação, no Projeto Estrada Real, da logomarca “Instituto Estrada
Real”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, audiências públicas em Belo Horizonte, com a finalidade
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de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a reavaliação da logomarca Instituto
Estrada Real de propriedade da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais - Fiemg. De acordo com o autor da proposta, a
logomarca em questão, embora patenteada no Inpe pela Fiemg, tem
vestígios de evolução provenientes da logomarca original da
Turminas, feita pela artista plástica Yara Tupinambá, então funcionária
da referida instituição pública.

Trata-se de proposta incompatível com a matéria do PPAG, razão
pela qual concluímos pelo envio de ofício à Secretaria de Estado de
Turismo, para avaliação da referida proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 140/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
141/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 141/2007, de autoria da Tropa
Serrana – Operadora de Turismo Eqüestre, objetiva implantação de
modalidade de sinalização ao longo da Estrada Real.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
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foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva implantar uma modalidade de
sinalização ao longo da Estrada Real para atender às especificidades,
relacionadas com o deslocamento e à leitura, de determinados
segmentos turísticos como caminhantes, ciclistas e cavaleiros,
utilizando-se de marcos em peças de eucalipto, cortadas em lascas,
para permitir escritas em pirógrafo. Ainda segundo a proposta, a
sinalização deverá conter informações em duas línguas - inglês e
português -, apresentar localizações por GPS e dados relacionados
com o tipo de bioma e com a história local.

O projeto estruturador Destinos Turísticos Estratégicos tem por
objetivo estruturar e promover os destinos turísticos estratégicos de
Minas Gerais, envolvendo diversas ações voltadas para a promoção
do turismo no Estado. Entre as ações destacamos a de nº 4.028, que
trata das sinalizações turísticas rodoviária e municipal na Estrada
Real.

Considerando que a solicitação envolve aspectos eminentemente
técnicos, entendemos que a medida pode ser objeto de acolhimento,
na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Turismo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 141/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
142/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 142/2007, de autoria da Empresa
Tropa Serrana - Operadora de Turismo Eqüestre, solicita a
implantação de trilho nas faixas laterais das rodovias do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e
8/11/2007, audiências públicas em Belo Horizonte, com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a implantação, nas faixas laterais
das rodovias, de um trilho em que se possa transitar a pé, a cavalo ou
de bicicleta.

O PPAG trata de diversas ações relacionadas com a construção, a
melhoria e a pavimentação de estradas dentro de projetos específicos,
como o Pró-Acesso. A implantação de trilhos ao longo de todas as
rodovias do Estado requer a realização de estudos de viabilidade pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG.

Assim, concluímos pelo envio de ofício à referida autarquia, para
avaliação da referida proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 142/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
150/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 150/2007, da Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, solicita a implantação de
programas de geração de emprego e renda para pessoas portadoras
de deficiência.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e
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8/11/2007, audiências públicas em Belo Horizonte, com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-20011. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva a implantação de programas de
geração de emprego e renda, nas cadeias de valor que envolvem o
turismo, para pessoas com deficiência.

O projeto estruturador Destinos Turísticos Estratégicos tem por
objetivo estruturar e promover os destinos turísticos estratégicos de
Minas Gerais. Para atingir esse desiderato o projeto se compõe de
várias ações que pretendem a implantação, a estruturação e o
desenvolvimento de vários complexos turísticos no Estado. A
atividade turística é de importância estratégica para o
desenvolvimento do Estado no que concerne à geração de emprego e
renda, à inclusão social e à minimização de desigualdades. Como
conseqüência do desenvolvimento do turismo no Estado, vários
postos de trabalho deverão surgir. De fato, não há como desenvolver
tais ações sem os recursos humanos capacitados e adequados ao
setor de turismo, podendo haver incentivos para inclusão nesse
segmento de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Assim, para reiterar a necessidade de dar especial atenção ao
portador de deficiência, sugerimos o encaminhamento de ofício à
Secretaria de Estado do Turismo, solicitando o desenvolvimento de
programas específicos de geração de emprego e renda, no setor de
turismo, para pessoas portadoras de deficiência, com recursos do
Fundo de Desenvolvimento do Turismo - Fastur. Com esse objetivo,
apresentamos requerimento anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 150/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
151/2007
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Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 151/2007, do Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura - Crea -, objetiva a implantação do Plano
Diretor da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva a criação de uma rubrica
orçamentária para o Fundo Metropolitano, com o objetivo de dar
suporte à implantação do Plano Diretor da Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

O Projeto Estruturador Região Metropolitana de Belo Horizonte visa
a promover a gestão integrada da referida região, tornando-a mais
competitiva e elevando a qualidade de vida dos cidadãos
metropolitanos. Diversas ações estão previstas para a consecução
desses objetivos. Entre elas, várias têm interface com o Plano Diretor
da RMBH, como a implantação do sistema integrado de regulação de
uso do solo e a elaboração do plano de regularização fundiária para
os Municípios integrantes da RMBH. Percebe-se, com base nesses
dados, a necessidade de elaboração e implementação do Plano
Diretor da Região Metropolitana, que irá balizar os princípios, as
diretrizes e as metas a serem atingidas para solucionar os problemas
existentes, bem como promover o planejamento adequado do uso do
solo metropolitano.

Dessa forma, é preciso alterar o objetivo do Programa Estruturador
047, para contemplar, de forma expressa, a proposta de ação
legislativa em apreço, o que fazemos por meio da emenda
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apresentada na conclusão deste parecer.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
Legislativa nº 151/2007 na forma de Emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.635/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica de
Reabilitação Força para Viver, com sede no Município de Unaí.

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 1.635/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade Terapêutica de Reabilitação Força para Viver, com
sede no Município de Unaí, que promove trabalho de orientação e
prevenção junto às famílias e aos usuários de bebidas alcoólicas e
dependentes químicos, aos quais oferece tratamento de
desintoxicação e de reabilitação.

Ainda ministra palestras em escolas de 1º e 2º graus, faculdades,
igrejas, clubes, empresas e unidades carcerárias, voltadas para a
prevenção e reintegração social de pessoas com dependência
química. Por meio de oficinas, aulas de teatro, música, cursos de
artesanato e arte culinária, busca ampliar o cumprimento de seu
propósito estatutário.

Em parceria com as famílias e com a sociedade em geral, realiza
campanhas para obtenção de material de higiene e de gêneros
alimentícios destinados aos seus assistidos, bem como para financiar
suas atividades esportivas e físicas.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de



1785

utilidade pública.
Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.635/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.694/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Montreanil Esporte Clube, 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 1.694/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Montreanil Esporte Clube, com sede no Município de Belo
Horizonte, que tem como finalidade precípua a utilização do esporte
como instrumento de educação, de saúde e de socialização.

Na consecução de suas metas, constrói e administra praças de
esporte, promove a integração de diversas modalidades esportivas,
oferece cursos, simpósios e palestras visando à formação,
capacitação e atualização dos atletas e dirigentes da entidade, edita
publicações esportivas, educacionais, culturais e artísticas, apóia
ações de prevenção e combate à violência, às drogas e outros vícios,
orienta sobre a preservação do meio ambiente e firma convênios com
instituições públicas 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
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nº 1.694/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.717/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Invejada Campestre Clube, com sede
no Município de Mutum.

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 1.717/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Invejada Campestre Clube, com sede no Município de Mutum, que
tem como finalidade precípua proporcionar a seus associados e
familiares lazer e descanso, além de incentivá-los à prática de
esportes e conservação da saúde.

Para atingir os objetivos de um convívio harmônico, oferece-lhes
atividades culturais e esportivas. Além disso, desenvolve ações
voltadas para a proteção da saúde da família, da criança e do idoso 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 1.717/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.786/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O Projeto de Lei nº 1.786/2007, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, tem por escopo seja instituído o Dia do Produtor
Rural.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/11/2007 e,
em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.786/2007 tem por finalidade instituir o Dia do

Produtor Rural, a ser celebrado anualmente no dia 7 de julho.
Na Constituição da República, o art. 22 enumera as matérias sobre

as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União; e o art. 30 indica aquelas que, por versarem sobre questões de
interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado,
segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as competências que não
lhes sejam vedadas pelo texto constitucional. Como a instituição de
data comemorativa não se encontra relacionada entre as de iniciativa
privativa da União ou do Município, o Estado membro pode legislar
sobre o assunto.

Ademais, a Constituição mineira ao enumerar, em seu art. 66, as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela consubstanciada
na proposição sob comento. Portanto, a qualquer membro deste
Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no
presente caso.

Assim sendo, não há óbice à tramitação da proposição em análise
nesta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.786/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 524/20 07
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dinis Pinheiro, tem como
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jequeri o
imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi considerada jurídica, constitucional e legal na
forma do Substitutivo nº 1, por ela apresentado. Cabe agora a este
órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 524/2007 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Jequeri imóvel constituído por área
de 236,98m², localizado na Av. Getúlio Vargas, nesse Município,
incorporado ao patrimônio do Estado em 1965, sem nenhum gravame.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo nº 1, para corrigir dados cadastrais e a área do imóvel,
que é de 232,07m², a ser desmembrada de um terreno de 539,69m²,
além de adequar a redação à técnica legislativa.

Cabe ressaltar que a alienação pretendida atende ao interesse
público, pois o imóvel será destinado à edificação da sede do Poder
Legislativo do Município. Além disso, a proposição prevê sua reversão
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Cabe ressaltar que a proposição atende ao § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e determina
que a transferência de domínio de bens públicos só pode ser efetivada
com a autorização da Assembléia Legislativa.

Ademais, o projeto não acarreta despesas para o erário e não tem
repercussão na Lei Orçamentária, podendo, portanto, ser
transformado em lei.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
524/2007 no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1 , apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.404/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Era o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/7/2007,
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 21/8/2007, essa relatoria solicitou fosse a proposição baixada
em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim
de se obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a
existência ou não de óbice à transferência de domínio pretendida; ao
Prefeito desse Município, para que manifestasse a sua concordância
ou não com os termos do projeto; e ao autor, para que encaminhasse
cópia do registro do imóvel. Atendidas as solicitações, passamos à
análise da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.404/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Nova Era imóvel com área de
1.396m², localizado na Praça da Matriz, esquina com a Ladeira São
José, nesse Município, registrado sob o nº 4, a fls. 20 do Livro 3-A, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1908, em
virtude de doação do Município de Itabira, sem a imposição de ônus.
Por um tempo, abrigou uma unidade escolar, mas, atualmente,
encontra-se ocioso.

O art. 18 da Constituição do Estado exige autorização legislativa
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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.

Atendendo a essa exigência, o parágrafo único do art. 1º do projeto
determina que o imóvel será destinado a construção de um palco para
a realização de eventos culturais, com a preservação da arquitetura
antiga, parte do patrimônio artístico e cultural da cidade.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no presente
caso, está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece a reversão do
bem 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.

Cabe esclarecer, por fim, que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº 263/2007,
manifestou-se favoravelmente à alienação pretendida, considerando
que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual está afeto o
imóvel, não possui interesse em sua utilização. Também declarou-se
favorável à transferência, nas condições expressas no projeto, a
Prefeita Municipal de Nova Era.

Embora não haja óbice à aprovação do projeto, apresentamos a
Emenda nº 1, consubstanciada a seguir, com o fim de dar nova
redação ao art. 1º, para sanar erro material relativo a dado cadastral
do imóvel e adequá-lo à técnica legislativa, retirando de seu parágrafo
único informações que extrapolam a destinação do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.404/2007 com
a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Nova Era imóvel com área de 1.396m² (mil trezentos e noventa e seis
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metros quadrados), situado na Praça da Matriz, esquina com Ladeira
São José, nesse Município, registrado sob o nº 4, a fls. 20 do Livro 3-
A2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de um palco para eventos culturais,
preservando-se sua arquitetura antiga como parte do patrimônio
artístico e cultural da cidade.”.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Célio Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.404/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado Mauri Torres e
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Era o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal com a Emenda nº 1, que apresentou. Cabe agora a este órgão
colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.404/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Nova Era imóvel constituído de terreno com
área de 1.396m², situado na Praça da Matriz, esquina com Ladeira
São José, nesse Município, para que ali seja construído um palco para
eventos culturais, preservando-se sua arquitetura antiga como parte
do patrimônio artístico e cultural da cidade.

Cabe destacar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido
de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto de lei em causa prevê
que, findo o prazo de três anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista, o imóvel
reverterá ao patrimônio do Estado.

Assim sendo, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a
proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
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transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro
para a elaboração e o controle dos Orçamentos e dos balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Importante é observar que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como objetivo dar nova
redação ao art. 1º, para adequá-lo à técnica legislativa e retificar dado
cadastral do imóvel.

Diante dessas considerações, não há óbice à aprovação da matéria
em análise.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.404/2007, no 1° turno, com a Emenda nº 1, apresen tada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.584/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei nº 14.941, de 29/12/2003, que dispõe sobre o Imposto
sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCD.

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.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame propõe mudanças na Lei nº 14.941, de 2003,

relativas a aspectos relevantes do ITCD, como hipóteses de incidência
e de isenção e base de cálculo. De acordo com a exposição de
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motivos do Secretário de Estado de Fazenda, o objetivo é ajustar a lei
estadual às prescrições da Lei Federal nº 11.441, de 2007, que altera
dispositivos do Código de Processo Civil, dispondo sobre a
separação, o divórcio, o inventário e a partilha extrajudiciais.

A proposição contém a previsão de que há incidência do imposto
quando o inventário e a partilha forem efetivados por escritura pública,
se o último domicílio do autor da herança tiver sido no Estado. O
projeto estabelece critérios de presunção do valor do quinhão para
obtenção da base de cálculo do imposto antes da partilha e dispõe
que, para efeito de determinação das alíquotas, será considerado o
valor total do quinhão recebido pelo herdeiro, legatário ou donatário.
Por fim, a proposição pretende revogar o art. 27 da Lei nº 14.941, de
2003, que atribui penalidade para a inobservância do prazo para
requerimento do inventário.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao
projeto, com o intuito de aprimorá-lo quanto à técnica legislativa.

Entendemos que o projeto traz maior justiça para o contribuinte,
sobretudo no que diz respeito à alteração na base de cálculo e à
revogação da penalidade acima referida. Embora a alteração proposta
pela Comissão anterior represente um aperfeiçoamento em relação à
forma original, o projeto pode ser ainda aprimorado, por meio da
apresentação do Substitutivo nº 2. Esse novo substitutivo objetiva
simplificar a legislação sobre o ITCD e beneficiar o contribuinte,
excluindo a incidência do imposto sobre a extinção de usufruto não
oneroso e prevendo a possibilidade de pagamento com desconto para
débitos em atraso, além de realizar alguns ajustes de redação,
mantendo os avanços do Substitutivo nº 1.

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

1.584/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1794

Art. 1º - A Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º - (...)
VI - na instituição de usufruto não oneroso;
(...)
§ 2º - (...)
III - o inventário ou o arrolamento judicial ou extrajudicial se

processar neste Estado;
(...)
Art. 3º - (...)
I - a transmissão causa mortis:
a) cujo monte partilhável seja composto de um único imóvel, com

valor total de até 30.000 Ufemgs (trinta mil Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais), ou da fração ideal de imóvel cujo valor total
seja de até 30.000 Ufemgs, desde que não tenham sido transmitidos
outros bens ou direitos além dos previstos na alínea “c” deste inciso;

(...)
c) de roupa e utensílio agrícola de uso manual, bem como de móvel

e aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências
familiares.

(...)
Art. 4º - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou

direito recebido em virtude de sucessão legítima ou testamentária ou
de doação, expresso em moeda corrente nacional e em seu
equivalente em Ufemg.

(...)
§ 2º - (...)
III - 1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do usufruto, por

ato não oneroso;
(...)
§ 4º - Na transmissão “causa mortis”, para obtenção da base de

cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como valor do
quinhão:

I - do herdeiro legítimo, o que lhe cabe no monte partilhável,
segundo a legislação civil;

II - do herdeiro testamentário, o valor do legado ou o valor da
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herança atribuída, segundo a legislação civil.
§ 5º - O pagamento do imposto utilizando-se da presunção a que se

refere o § 4º:
I - possibilitará a restituição do valor eventualmente pago a maior, o

qual será verificado por ocasião da partilha;
II - não ensejará diferença de imposto a recolher, salvo na hipótese

em que forem apurados bens e direitos não considerados por ocasião
do pagamento.

(...)
Art. 10 - (...)
§ 2º - Para efeito de determinação das alíquotas, considera-se o

valor total do quinhão recebido pelo herdeiro, legatário ou donatário,
independentemente de onde estejam situados os bens imóveis,
inclusive na hipótese de excedente de meação.

§ 3º - Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, para efeito de
cálculo do imposto devido, a alíquota obtida será aplicada
exclusivamente sobre o valor dos bens e direitos tributáveis por este
Estado.

(...)
Art. 13 - (...)
II - na substituição de fideicomisso, no prazo de até quinze dias

contados do fato ou do ato jurídico determinante da substituição e:”.
Art. 2º - O Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - relativo a fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 2004 poderá ser pago até 31 de
maio de 2008, com as seguintes reduções:

I - de 100% (cem por cento) das multas e juros, para pagamento à
vista;

II - de 50% (cinqüenta por cento) das multas e juros, para
pagamento em até 12 (doze) meses.

§ 1º - A dispensa de que trata o “caput” deste artigo não confere ao
sujeito passivo direito a restituição ou a compensação de valores
recolhidos.

§ 2º - O Poder Executivo estabelecerá a forma e condições para
fruição do benefício de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 3º - Ficam revogados a alínea “b” do inciso I do art. 3º, os
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incisos I, II, IV e V do § 2º e o § 3º do art. 4º e o art. 27 da Lei nº
14.941, de 29 de dezembro de 2003.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa

(voto contrário) - Agostinho Patrús Filho - Antônio Genaro - Sebastião
Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.745/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Claro
dos Poções 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
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.745/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Claro dos Poções um imóvel com área de 10.000,00m², situado na
Rua Cel. José Coelho de Araújo, nesse Município, o qual foi
incorporado ao patrimônio do Estado em 1976, por doação desse ente
federativo, para construção de um grupo escolar.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o
imóvel destina-se à instalação de um centro educacional e edificação
de um centro cultural, tecnológico e esportivo, atendendo assim ao
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, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a finalidade estabelecida.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
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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.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda nº 1, apresentada ao art. 1º
pela Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de sanar
equívoco quanto aos dados cadastrais do imóvel.

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

1.745/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Jayro Lessa - Elisa Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.807/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador de Estado, o Projeto de Lei nº 1.807/2007
antecipa o prazo de duração do Fundo Máquinas para o
Desenvolvimento - Fundomaq - e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O art. 1º da proposta estabelece que o prazo de duração do Fundo

Máquinas para o Desenvolvimento - Fundomaq -, instituído nos
termos da Lei nº 15.695, de 21/7/2005, fica antecipado para a data de
sua publicação. O propósito central do art. 2º é cancelar os convênios
firmados entre o Estado e os Municípios ou associações de
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Municípios, no âmbito do Fundomaq. Em vista de tal cancelamento,
dispõe o seu § 1º que os bens objeto da cessão onerosa realizada
entre o Estado e os Municípios ou associações de Municípios,
participantes das operações do Fundomaq, permanecerão à
disposição destes, a partir da data da extinção do Fundo, pelo prazo
de até 120 dias, em comodato. O correto é que se lance mão do
instituto da cessão de uso, de forma gratuita, nos termos do art. 18 da
Constituição do Estado.

O § 2º estabelece que a guarda, a conservação e o uso desses bens
ficarão sob a responsabilidade dos Municípios e associações de
Municípios signatários dos convênios firmados com o Estado,
observado o prazo indicado no referido § 1º.

Nos termos do art. 3º, o Poder Executivo fica autorizado a destinar
os bens adquiridos no âmbito do Fundomaq pelo valor das
contrapartidas recolhidas pelos Municípios ou associações de
Municípios até 31/12/2007. É preciso deixar claro que os bens serão
destinados unicamente às entidades referidas no dispositivo. Por
razões de ordem formal, é interessante também mencionar, de uma
vez, o órgão estadual competente para proceder à medida, no caso,
segundo previsto no art. 5º, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico.

Estabelece o parágrafo único do art. 3º que o valor das
contrapartidas financeiras a que se refere o art. 8º da Lei nº 15.695, de
2005, recolhido até 31/12/2007, será considerado para fins de
quitação integral dos bens. Trata-se de ajuste de contas que, do ponto
de vista jurídico, não apresenta inconveniente. Caso o Município ou
associação de Municípios não se interesse pelos bens, o Executivo
promoverá a devolução de 50% dos recursos recebidos a título de
contrapartida, ao passo que o Município ou a associação devolverá os
equipamentos recebidos. Há um desconto nos valores recolhidos pelo
Município como forma de assegurar a depreciação dos bens
devolvidos.

Na forma do art. 6º, o patrimônio representativo das operações
realizadas com os recursos do Fundo será apurado na data da
vigência da lei, sendo que seus saldos remanescentes deverão ser
transferidos ao Tesouro Estadual.
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O art. 7º autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial até o
montante de R$72.000.000,00, destinados à restituição prevista no
art. 4º da lei ou a outras despesas decorrentes de sua execução. Por
se tratar de matéria orçamentária, que exige rito especial para
tramitação nesta Casa, o relator acatou sugestão de emenda da
Deputada Elisa Costa para retirar o referido dispositivo do projeto.

O art. 8º da proposta autoriza o Estado, suas autarquias e empresas
públicas, por ato do Poder Executivo, a participar, juntamente com
Municípios do Estado, em fundo de investimento que tenha como
finalidade a comunhão de recursos destinados à aplicação em
máquinas, veículos e equipamentos destinados a obras de infra-
estrutura e transportes.

O § 1º do art. 8º estabelece que a participação deverá ocorrer em
fundo que tenha natureza privada e patrimônio próprio separado do
patrimônio dos cotistas, sujeito a direitos e obrigações próprios, e que
tal patrimônio seja formado pelo aporte de bens e direitos realizado
pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos
rendimentos obtidos com sua administração. Nos termos do § 2º, a
integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro ou em bens
móveis, máquinas, veículos e equipamentos destinados a obras de
infra-estrutura e transportes. O § 3º dispõe que o fundo responderá
por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu
patrimônio, não respondendo os cotistas por nenhuma obrigação
daquele, salvo pela integralização das quotas que subscreverem.
Consoante o § 4º, a integralização com os bens a que se refere o § 2º
será feita mediante a destinação de bens adquiridos pelo Estado
especificamente para este fim, no âmbito do Programa Máquinas para
o Desenvolvimento, na forma em que dispuser o regulamento.

Em primeiro lugar, é preciso ficar claro que apenas o Estado está
preso a esses parâmetros. Em outras palavras, a proposta apenas
estabelece que, caso o Estado queira integrar fundo de investimento,
o fará mediante as condições nela estabelecidas. Os Municípios, para
integrar o fundo, deverão manifestar sua vontade fazendo aprovar em
cada Legislativo normas com o mesmo conteúdo.

Determina o art. 9º que o fundo de investimento deverá ser criado,
administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por
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instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União
ou por Estado da Federação, na forma da legislação relativa às
instituições financeiras e fundos de investimento. O § 1º dispõe que o
estatuto e o regulamento do fundo serão aprovados em assembléia de
cotistas, e o § 2º atribui a representação do Estado na assembléia de
cotistas à Advocacia-Geral do Estado.

Não deve a proposta entrar em detalhes, pois o assunto resvala na
regulação dos agentes financeiros do País e ainda apresenta natureza
civil ou comercial, matérias de competência privativa da União.
Propomos redação mais simples, fundindo o art. 8º com o art. 9º.

O art. 10 traz texto desnecessário e que pode gerar confusão, ao
dizer que o regulamento disciplinará a lei e o Programa Máquinas para
o Desenvolvimento e sua execução através de fundo de investimento.

Apesar da necessidade de se efetuarem alterações pontuais na
proposta e de se proceder a ajustes de redação, é forçoso reconhecer
que sua base jurídica é inconteste.

Conforme enunciado pelo Governador do Estado em sua
mensagem, “não obstante a iniciativa tenha sido exitosa, instalou-se
com a Secretaria do Tesouro Nacional discussão acerca da natureza
jurídica do Fundomaq. A discussão parte de interpretação de que as
operações ao amparo do Programa possam configurar operação de
arrendamento mercantil entre o Estado e Municípios, vedada pela Lei
de Responsabilidade Fiscal”. Com o fito de evitar a dúvida jurídica
instaurada e de aperfeiçoar o Programa Máquinas para o
Desenvolvimento, surgiu a proposta em epígrafe. Na oportunidade,
foram sugeridos os referidos arts. 8º e 9º, que possibilitam seja o
Programa continuado com a criação de fundo de investimento
integrado pelo Estado e pelos Municípios.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.807/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Extingue o Fundo Máquinas para o Desenvolvimento - Fundomaq - e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica extinto o Fundo Máquinas para o Desenvolvimento -
Fundomaq -, instituído pela Lei nº 15.695, de 21 de julho de 2005.

Art. 2º - Os convênios firmados entre o Estado e os Municípios ou
associações de Municípios no âmbito do Fundomaq ficam cancelados
por esta lei.

§ 1º - Os bens objeto dos convênios a que se refere o “caput” deste
artigo permanecerão à disposição dos Municípios ou associações de
Municípios pelo prazo de até cento e vinte dias, contados da data da
publicação desta lei, sob a forma de cessão gratuita de uso.

§ 2º - A guarda, a conservação e o uso dos bens de que trata o § 1º
deste artigo serão de responsabilidade dos Municípios e das
associações de Municípios signatários dos convênios firmados com o
Estado, observado o prazo estabelecido no referido § 1º.

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
Sede - providenciará a transmissão definitiva, aos Municípios ou
associações de Municípios participantes do Fundomaq, dos bens
adquiridos com recursos do Fundo, pelo valor das contrapartidas
recolhidas por essas entidades até 31 de dezembro de 2007.

§ 1º - Se os Municípios ou associações de Municípios não se
interessarem pelos bens a que se refere o “caput” deste artigo, a Sede
providenciará a devolução de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos
recebidos a título de contrapartida financeira, desde que essas
entidades, observado o prazo do § 1º do art. 2º, promovam a
devolução dos referidos bens em perfeitas condições de uso e
conservação.

§ 2º - Os Municípios ou associações de Municípios terão o prazo até
31 de dezembro de 2007 para fazer opção entre o recebimento dos
bens, na forma do “caput” deste artigo, ou do percentual de 50%
(cinqüenta por cento) dos recursos dados em contrapartida financeira,
na forma do § 1º deste artigo.

Art. 4º - O patrimônio representativo das operações realizadas no
âmbito do Fundomaq será apurado após a execução das providências
previstas no art. 3º, e os saldos remanescentes serão transferidos ao
Tesouro Estadual.

Art. 5º - O Estado poderá participar, juntamente com Municípios ou
associações de Municípios, de fundo de investimento de natureza
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privada e patrimônio próprio, separado do patrimônio dos cotistas,
destinado à aplicação de recursos em máquinas, veículos e
equipamentos para uso em obras de infra-estrutura e transporte.

§ 1º - O fundo de investimento deverá ser criado, administrado,
gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição
financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União ou por
Estado da Federação, na forma da legislação relativa às instituições
financeiras e fundos de investimento.

§ 2º - A representação do Estado na assembléia dos cotistas do
fundo a que se refere o “caput” deste artigo dar-se-á por meio da
Advocacia-Geral do Estado.

Art. 6º - Ficam revogados os arts. 1º a 4º, os §§ 1º a 3º do art. 7º e
os arts. 8º, 9º e 13 a 15 da Lei nº 15.695, de 21 de julho de 2005.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.807/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador de Estado, o projeto em epígrafe
“antecipa o prazo de duração do Fundo Máquinas para o
Desenvolvimento - Fundomaq - e dá outras providências.”.

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

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em exame é antecipar para 31/12/2007 a

extinção do Fundomaq -, cujo prazo de duração foi fixado em
31/8/2008, e criar uma alternativa para dar continuação ao Programa
Máquinas para o Desenvolvimento, cujo objetivo maior é viabilizar
parceria entre o Estado e os Municípios e suas associações
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microrregionais para implementar condições de melhoria da estrutura
viária e do sistema de transporte regional, mediante a modernização
do parque de máquinas, equipamentos e veículos de nossos
Municípios.

Propõe-se, ainda, que seja autorizado ao Estado, suas autarquias e
empresas públicas, por ato do Poder Executivo, participar, juntamente
com Municípios do Estado de Minas Gerais, de fundo de investimento
que tenha por finalidade a comunhão de recursos destinados à
aplicação em máquinas, veículos e equipamentos destinados a obras
de infra-estrutura e transportes.

A extinção do Fundomaq se tornou necessária tendo em vista
questionamentos apresentados pela Secretaria do Tesouro Nacional,
do Ministério da Fazenda, acerca da sua natureza jurídica. Tais
questionamentos, segundo nos informa o Governador em sua
exposição de motivos, “levam a insegurança jurídica e
constrangimentos aos Municípios mineiros e ao Estado de Minas
Gerais, que acabam tendo tratamento diferenciado e desfavorável no
âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda
quando do encaminhamento de seus pleitos para outras operações de
crédito”.

O Projeto de Lei nº 852/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
que altera o prazo de duração do Fundomaq, foi anexado à
proposição em comento e, em virtude dos questionamentos acima
citados, não tem como prosperar nesta Casa.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou em seu parecer
análise detalhada do projeto, oferecendo o Substitutivo nº 1, que
propõe pequenas alterações na proposta e procede a ajustes de
redação. Cuida também o Substitutivo nº 1 de suprimir a autorização
para abertura de crédito especial no orçamento do Estado até o
montante de R$72.000.000,00, por entender essa Comissão que a
matéria deve ser tratada por proposição sujeita a tramitação especial,
nos termos do art. 204 do Regimento Interno.

Não obstante os questionamentos jurídicos de que as operações do
Programa Máquinas para o Desenvolvimento podem configurar
arrendamento mercantil entre o Estado e Municípios, vedado pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, o Fundomaq é uma experiência exitosa
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do governo de Minas, que possibilitou o atendimento de 714
Municípios mineiros para a aquisição de máquinas e equipamentos,
por meio de recursos do Fundo ou de aquisições diretas com isenção
de ICMS.

O projeto regula os efeitos decorrentes da extinção do Fundomaq,
por meio da cessão dos bens que integram seu patrimônio pelo prazo
de até 120 dias, aos Municípios ou associações de Municípios dele
participantes e a possibilidade de que, no curso desse prazo, tais bens
sejam destinados a esses participantes pelo valor das contrapartidas
recolhidas por eles até 31/12/2007.

Caso o Município ou associação de Municípios não se interesse
pelos bens, o Executivo promoverá a devolução de 50% dos recursos
recebidos a título de contrapartida, ao passo que o Município ou a
associação devolverão os equipamentos recebidos.

Segundo informações obtidas por meio do Siafi, foram executados
no Fundomaq, nos exercícios de 2005 a 2007, despesas no montante
de R$207.596.719,14. Para o exercício corrente foram previstas
receita e despesa de igual valor, qual seja R$25.710.144,00, tendo
sido executadas até o momento despesas no valor R$1.434.086,27. O
saldo orçamentário do Fundomaq para 2007, assim, é de
R$24.276.057,73.

Os saldos remanescentes do Fundomaq, quando da sua extinção,
deverão ser transferidos ao Tesouro Estadual.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a medida não onera o
erário, e, apesar de trazer novas despesas, no caso da devolução dos
bens pelo conveniente, o impacto financeiro e patrimonial seria
positivo, dada a possibilidade de aproveitamento desses bens pelo
Estado, visto que possuem um tempo de uso muito pequeno e devem
estar em bom estado de conservação, conforme exigência do
convênio firmado.

Durante a discussão e após entendimento com outros
parlamentares, este relator decidiu apresentar a Emenda nº 1,
constante no final deste parecer, que aprimora o texto do art. 5º do
Substitutivo nº 1.

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



1805

1.807/2007, 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
Dê-se ao “caput” e ao § 1º do art. 5º do Substitutivo nº 1 a seguinte

redação:
Art. 5º - O Estado poderá participar, juntamente com Municípios ou

associação de Municípios, de fundo de investimento de patrimônio
próprio, separado do patrimônio dos cotistas, destinado à aplicação de
recursos em máquinas, veículos e equipamentos para uso em obras
de infra-estrutura e transporte no âmbito do Programa Máquinas para
o Desenvolvimento, nos termos da Lei nº 15.695, de 21 de julho de
2005.

§ 1º - O fundo de investimento a que se refere o “caput” deste artigo
deverá ter sido criado e ser administrado, gerido e representado
judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta
ou indiretamente, pela União ou por Estado da Federação, na forma
da legislação relativa às instituições financeiras e fundos de
investimento.”.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Mauri Torres.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.480/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabirinha de Mantena 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 1.480/2007 tem por escopo conceder a

necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa
doar ao Município de Itabirinha de Mantena terreno com área de
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2.000m², situado naquele Município, doados ao Estado sem constar
na escritura pública cláusula resolutiva.

Observe-se que, atendendo ao interesse público que deve nortear o
negócio jurídico em causa, 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, se não lhe tiver
sido dada a destinação prevista ou for desvirtuada a destinação, o
imóvel reverterá ao patrimônio do Estado.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bens
públicos 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.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio dos bens
públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer,
para alterar no texto do projeto de lei o nome do Município, tendo em
vista a edição da Lei nº 13.823, de 2001, que altera o topônimo
Itabirinha de Mantena para Itabirinha.

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

1.480/2007, no 2º turno, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.
EMENDA Nº 1

Substitua-se no “caput” do art. 1º a expressão “Município de
Itabirinha de Mantena” por “Município de Itabirinha”.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.481/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica.
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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 1.481/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Itabirinha de Mantena um
imóvel com área de 400,00m², situado na Praça D. Manoela, s/nº,
nesse Município.

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, atendendo ao interesse coletivo que deve
nortear a alienação de bem público; e 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 ou for ela desvirtuada,
reverterá ao patrimônio do doador.

A autorização legislativa para transferência de bem público, ainda
que para outro ente da Federação, 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, tal como
estabelecida no projeto, atende aos preceitos legais que versam sobre
a matéria, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Embora o projeto em análise não encontre óbice a sua
transformação em norma jurídica, apresentamos a Emenda nº 1,
redigida ao final deste parecer, para alterar no texto do projeto o nome
do Município, tendo em vista a edição da Lei nº 13.823, de 2001, que
altera o topônimo Itabirinha de Mantena para Itabirinha.

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

1.481/2007, no 2º turno, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.
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EMENDA Nº 1
Substitua-se no “caput” do art. 1º a expressão “Município de

Itabirinha de Mantena” por “Município de Itabirinha”.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.522/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria da Deputada Gláucia
Brandão e visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Ribeirão das Neves 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 1.522/2007, na forma aprovada em Plenário, tem

como finalidade conferir autorização legislativa para que o Poder
Executivo possa doar ao Município de Ribeirão das Neves uma área
de 56.583,89m², conforme identificação constante em seu Anexo,
situada no local denominado Fazenda Mato Grosso, nesse Município,
a ser desmembrada de área maior.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, o parágrafo único do art. 1º preceitua que o bem se destina
a abrigar uma extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica
de Minas Gerais - Cefet-MG; e, o art. 2º, o seu retorno 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 finalidade
prevista.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
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.
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Cumpre-nos reiterar 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.

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

1.522/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Elisa Costa - Antônio Genaro - Jayro Lessa
PROJETO DE LEI Nº 1.522/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão das

Neves 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

Ribeirão das Neves uma área com 56.583,89m² (cinqüenta e seis mil
quinhentos e oitenta e três vírgula oitenta e nove metros quadrados),
conforme identificação do Anexo desta lei, situada no local
denominado Fazenda Mato Grosso, nesse Município, a ser
desmembrada de área maior, registrada sob o nº 17.186, a fls. 145 do
Livro 3-E, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar uma extensão do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais - Cefet-MG.

Art. 2º - 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. 1º.

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)
A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: parte do M–

1, nas coordenadas UTM, N=7.814.843,18 E=595.619,91 com base
na planta da Penitenciária José Maria Alkimim, na divisa de fundo dos
lotes 26 e 27 da quadra 125 do Bairro Sevilha e Penitenciária José
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Maria Alkimim; segue com azimute de 136º 41’ 51”, e distância de
201,50m (duzentos e um vírgula cinqüenta metros), têm-se M–2; daí
com azimute de 241º 32’ 07” e distância de 315,79m (trezentos e
quinze vírgula setenta e nove metros), têm-se M–3; daí com azimute
de 331º 32’ 07” e distância de 195,53m (cento e noventa e cinco
vírgula cinqüenta e três metros), têm-se M–4, onde deixa de
confrontar com área remanescente da Penitenciária José Maria
Alkimim e inicia confrontação com lotes da quadra 124 do Bairro
Sevilha, daí com azimute de 61º 41’ 52” e distância de 264,57m
(duzentos e sessenta e quatro vírgula cinqüenta e sete metros), têm-
se M–1, onde teve início esta descrição, totalizando uma área de
56.583,89m² (cinqüenta e seis mil quinhentos e oitenta e três vírgula
oitenta e nove metros quadrados).
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.645/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado José
Henrique e visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Fernandes Tourinho os imóveis 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 1.645/2007 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Fernandes Tourinho cinco imóveis, situados nesse
Município, sendo três com área de 2.000m², um com área de
2.263,60m² e outro com área de 1.600m².

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, o parágrafo único de seu art. 1º preceitua que os imóveis
serão destinados ao funcionamento de projetos sociais de interesse
da municipalidade; e, no art. 2º, o seu retorno 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 finalidade prevista ou se
ela for desvirtuada.
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A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
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.

Cumpre-nos reiterar 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 e não acarretar
repercussão na lei orçamentária.

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

1.645/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 29/2007
Anexo I

(a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº , de de de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 46 da Lei
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003) - Quadro de Cargos
da Carreira de Defensor Público Estadual Quantitativo e Distribuição
por Classes foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.11.2007.

* - Republicado em virtude de incorreções na publicação verificada
na edição de 9/11/2007, na pág. 60, col. 4.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Registro de presença - Ata - Correspondência: Ofícios -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nºs 1.867 a 1.875/2007 - Requerimentos nºs 1.577 a
1.583/2007 - Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos (2)
e dos Deputados Adalclever Lopes, Gil Pereira, Doutor Rinaldo, Fábio
Avelar e Leonardo Moreira - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Cultura, de Transporte, de Administração Pública, de
Participação Popular, de Saúde e de Meio Ambiente - Oradores
Inscritos: Discursos da Deputada Rosângela Reis, dos Deputados
Getúlio Neiva, Carlin Moura e Fábio Avelar e da Deputada Elisa Costa
- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.073 - Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador
do Estado, do Nome do Doutor Luís Carlos Balbino Gambogi para
Compor o Conselho de Defesa Social - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Leonardo Moreira, Doutor Rinaldo,
Fábio Avelar, Adalclever Lopes e Gil Pereira; deferimento - Discussão
e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução nº 1.630/2007; aprovação - Questão de ordem -
Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso do
Deputado Padre João - Requerimento do Deputado Paulo Guedes;
deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo - Registro de
presença - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento;
discurso do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis
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Pinheiro - 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 Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - 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 - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - 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 - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Gostaria de registrar a presença no Plenário do
Sr. Jorge Carone Filho, ex-Deputado Federal e ex-Prefeito de Belo
Horizonte. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Elisa Costa, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à leitura

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

OFÍCIOS
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (3), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.369, 1.609, 1.621 e
1.690/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se aos respectivos projetos de lei.)
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Do Sr. Euizer Domingos Forner, Presidente da Câmara Municipal de
Extrema, informando que, na 7ª Reunião Ordinária realizada nessa
Casa Legislativa, o Deputado Tiago Ulisses foi agraciado com o título
de cidadão Honorário Extremense.

Da. Sra. Givânia Maria da Silva, Subsecretária de Comunidades
Tradicionais da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, prestando informações relativas ao Requerimento nº
847/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Botelho Neto, Presidente do Sindicato dos Produtores
Rurais de São Francisco, tecendo considerações sobre a seca que
assola esse Município e região. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

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 1.867/2007
Dá denominação ao viaduto de retorno da Rodovia MG-10, Km 30.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Viaduto Embaixador José Aparecido de

Oliveira o viaduto de retorno da Rodovia MG-10, Km 30.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A lei determina que, para denominação de

estabelecimentos, instituições e próprios do Estado, só podem ser
escolhidos nomes de pessoas falecidas que se tenham destacado por
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. O
preceito legal foi respeitado na apresentação deste projeto de lei, que
homenageia o Embaixador José Aparecido de Oliveira.

Nascido em São Sebastião do Rio Preto, antigo Distrito de
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, a 17/2/29, filho do
empresário Modesto Justino de Oliveira e da professora Aracy
Pedrelina de Lima Oliveira, casou-se com Maria Leonor Gonçalves de
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Oliveira, com quem teve dois filhos, Maria Cecília e José Fernando,
Deputado Federal pelo PV.

Fez o curso secundário no Ginásio Arquidiocesano, em Ouro Preto,
e no Colégio Dom Bosco, de Araxá. Radicado em Belo Horizonte,
para prosseguir os estudos e trabalhar, dedicou-se ao jornalismo, a
princípio como redator da emissora oficial de Minas Gerais, a Rádio
Inconfidência; depois, sucessivamente, como repórter do “Estado de
Minas”, órgão dos Diários Associados, chefe de redação do “Diário do
Comércio” e redator da sucursal mineira do “Correio da Manhã”.

Membro da Diretoria da Associação Mineira de Imprensa e do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, integrou em
1953 a delegação brasileira ao 1º Congresso Mundial de Jornalismo,
realizado em Santiago do Chile. Posteriormente foi Presidente do
“Diário de Minas”, da revista “Alterosa” e da Editora Saga, esta no Rio
de Janeiro.

O interesse pela política começou bem cedo. Ainda jovem, se filiou a
antiga UDN e, no governo de Milton Campos, foi assessor do
Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, Américo
Renné Giannetti, chefiando , posteriormente, o gabinete do Prefeito de
Belo Horizonte, Celso Melo de Azevedo.

Nas eleições de 1960 atuou decisivamente na coordenação do
movimento que levou Jânio Quadros à Presidência da República e
Magalhães Pinto ao governo de Minas, tornando-se Secretário
Particular do Presidente e redigindo, aliás, o relato oficial que notificou
a sua posterior renúncia.

De volta a Minas Gerais, ocupou os cargos de Secretário da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho e do Interior e Justiça.
Posteriormente assumiria também a Secretaria de Estado de
Governo, já no exercício do seu primeiro mandato como Deputado
Federal, eleito em 1962, a convite de Magalhães Pinto, cargo do qual
declinaria, ao perceber que o Governador conspirava com os militares.

Com o golpe de 64, José Aparecido teve seus direitos políticos
cassados e se afastou do poder, mas não se afastou da política,
expressando sempre, de maneira contundente, o seu repúdio pela
ditadura. Nos anos que se seguiram, sobretudo na década de 80,
sonhou e defendeu, categoricamente, a construção da
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redemocratização do País e muito contribuiu para isso, pois sempre
foi um hábil articulador da política conciliadora e nacionalista convicto.

Com a anistia em 1979, Aparecido volta à vida pública, elegendo-se
para o seu segundo mandato como Deputado Federal (1983/1987) e
em 1984 foi convidado por Tancredo Neves para assumir a recém-
criada Secretaria de Estado da Cultura, uma missão absolutamente
pertinente para um homem profundamente identificado com os valores
de Minas, espírito humanista, inteligência brilhante e defensor
intransigente da cultura e das artes. A Rede Minas foi criada em sua
gestão, que teve curta duração, porque outros desafios já se
avizinhavam.

Eleito Presidente, Tancredo Neves, mais uma vez, convoca o fiel
amigo e companheiro para auxiliá-lo em sua nova missão. A exemplo
do que havia feito em Minas, Aparecido chefiaria agora o primeiro
Ministério da Cultura do País, condição ratificada por José Sarney,
que assumiu a Presidência e que, logo depois, concluída a
implantação do novo órgão, lhe confiaria o governo do Distrito
Federal, onde permaneceu até 1988. Na sua gestão Brasília foi
reconhecida como Patrimônio da Humanidade através da Unesco, fato
inédito, uma vez que foi a primeira obra moderna a atingir tal
condição.

Em 1992, José Aparecido foi convidado pelo ex-Presidente e amigo
particular Itamar Franco para ser o Embaixador do Brasil em Portugal,
onde permaneceria até 1995. Sua principal bandeira foi então a
unificação da língua das nações lusófonas, tornando-se o grande
idealizador e fundador da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa - CPLP -, fato que lhe conferiu honrosa distinção, quando
da inauguração do Centro de Estudos Brasileiros em Maputo,
Moçambique, que recebeu o seu nome, sendo inaugurado em 2003,
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A coerência, a retidão e a capacidade de fazer amigos tornaram
José Aparecido um homem respeitado e admirado por pessoas dos
mais distintos meios e convicções. Sempre ligado às suas raízes,
propagandeava com orgulho e entusiasmo, por onde passava, o nome
de sua cidade natal, Conceição do Mato Dentro, que sempre teve o
filho ilustre como o seu maior benfeitor, inclusive sua conquista mais
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significativa e recente: a pavimentação da Rodovia MG-10. José
Aparecido faleceu aos 78 anos. Ao longo de sua vida se dedicou com
absoluta generosidade às causas públicas, participando ativamente de
todos os momentos decisivos da vida política nacional
contemporânea. Com sua inabalável fidelidade à democracia e
capacidade de construir consensos, estará eternizado na história de
Minas e do Brasil e será um exemplo sempre vigoroso e atemporal
para as futuras gerações.

Para todos os que gozaram o privilégio de seu convívio, fica um
pesar profundo pela sua ausência e a lembrança de uma de suas
citações recorrentes: “A saudade não é o que passa, é aquilo que fica
do que passou”.

- 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 1.868/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Estrela do Indaiá - 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 Estrela do Indaiá - Apae -, com sede
nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Estrela do Indaiá 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 finalidade promover a melhoria da qualidade de vida
das pessoas com deficiência, em especial a mental, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania e, ainda, estimular a
realização de estatísticas, estudos e pesquisas relacionados a
pessoas com deficiência, propiciando o avanço científico e a
permanente formação dos profissionais e voluntários que atuam na
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associação. A sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
são remuneradas pelo exercício específico de suas funções,
cumprindo-se, assim, os requisitos legais para que o do título de
utilidade pública possa ser concedido.

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 1.869/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário do Bairro Rural

Cabaçal, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário do

Bairro Rural Cabaçal, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade do Centro Comunitário do Bairro

Rural Cabaçal consiste em proteger a saúde da família, assistir à
maternidade, à infância e à velhice, desenvolvendo o combate à
desnutrição e à mortalidade infantil, programas de orientação a
gestantes, planejamento familiar, prevenção do câncer, doenças
cardíacas e orientação para higiene bucal, promover a reabilitação
das pessoas portadoras de deficiência, promover a orientação para a
defesa dos direitos dos cidadãos, representar seus associados junto
aos órgãos públicos e privados, além de desenvolver programas de
atividades orientadas para grupos de idosos. Além disso, apresenta os
requisitos legais para ser declarado 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 1.870/2007
Dá a denominação de Rodovia Eli Pinto de Carvalho ao trecho de

rodovia que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Eli Pinto de Carvalho o trecho da

Rodovia LMG-638 que liga o Distrito de Garapuava, do Município de
Unaí, ao Município de Uruana de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2007.
Delvito Alves
Justificação: Esta proposição tem como objetivo dar denominação

ao trecho da Rodovia LMG-638 que liga o Distrito de Garapuava, do
Município de Unaí, à cidade de Uruana de Minas. Propomos o nome
do saudoso Sr. Eli Pinto de Carvalho, que foi expoente político na
região Noroeste. Ele ocupou os cargos de Vereador e Vice-Prefeito de
Unaí, trazendo para a região inúmeros e incontestes benefícios. Abriu
a primeira estrada, construída em 1960, pela Serra do Baruzeiro;
contribuiu para o progresso dos Distritos de Unaí e foi o dono da
Fazenda Leitão, onde se encontra hoje o Município de Uruana de
Minas. Foi ainda fundador do Sindicato Rural de Unaí e o grande
idealizador da 2ª maior ponte de madeira do Estado, a que passa
sobre o Rio São Miguel, além de buscar incansavelmente junto aos
órgãos estaduais e federais benefícios para o Noroeste mineiro.

São bem expressivos, portanto, os motivos que nos levam a
apresentar este projeto de lei, para o qual espero contar com o total
endosso dos demais membros desta Casa.

- 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 1.871/2007
Dá a denominação de Rodovia Pedro da Costa Filho - “Beu Costa”

ao trecho da Rodovia MG-188 que liga o entroncamento da Fazenda
Bolívia à divisa do Município de Cabeceiras de Goiás.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Pedro da Costa Filho - “Beu

Costa” o trecho da Rodovia MG-188 que liga o entroncamento da
Fazenda Bolívia à divisa do Município de Cabeceiras de Goiás.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2007.
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Delvito Alves
Justificação: Esta proposição tem por objetivo prestar homenagem a

Pedro da Costa Filho, “Beu Costa”, que nasceu no dia 28/6/1905, na
Fazenda Boa Vista, em Cabeceira Grande, sendo filho de Pedro da
Costa Vale e Carolina Caetana de Salles, cuja vida pessoal, política,
administrativa é, de todos, conhecida e decantada, além de se
confundir com a vida, com a consolidação, com o desenvolvimento e
com o progresso do Município de Unaí e Cabeceira Grande.

Popularmente conhecido como “Beu Costa” foi um homem
trabalhador, sério, honesto, inteligente e caprichoso com suas
atividades comerciais.

Casou-se com Leonor Martins da Costa e tiveram sete filhos; Dider
da Costa Vale, Walter da Costa Vale, César da Costa Vale, Maria de
Lourdes da Costa Vale, Iolanda Costa Vale, Venício da Costa Vale e
Célia da Costa Vale. Ficou viúvo e na década de 40 viveu com Amélia
Barbosa com a qual teve o filho Pedro Olinto da Costa. Do segundo
casamento, com Maria de Sousa Souto, vieram quatro filhos: Maria
Vitória Costa, Maria Elena Costa, Maria Celestina Costa e Wilson
Costa Vale.

Foi um cidadão participativo e presente em todos os momentos
decisivos dos Municípios de Unaí e Cabeceira Grande.

Participou em 1º de janeiro de 1944 da assinatura da ata de
instalação do Município de Unaí e em 1950, fez a doação de 38ha à
Prefeitura Municipal de Unaí, para que se formasse o Município de
Cabeceira Grande, cidade que nasceu do sonho e do esforço de toda
a população local.

Pelos elementos de convicção ora expostos, entendemos ser mais
do que justificável que o referido trecho tenha como denominação
“Pedro da Costa Filho - “Beu Costa” por ser um verdadeiro cidadão
lutador das causas justas.

- 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 1.872/2007
Dá a denominação de Rodovia João Moreira de Oliveira ao trecho

que liga o Município de Pedro Teixeira ao entroncamento da BR-267.



1821

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 °- Fica denominado Rodovia João Moreira de O liveira o trecho

que liga o Município de Pedro Teixeira ao entroncamento da BR-267.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2007.
Gil Pereira
Justificação: A proposição ora apresentada pretende dar a

denominação de João Moreira de Oliveira ao trecho de acesso
rodoviário que liga o Município de Pedro Teixeira, onde viveu o
homenageado, à BR-267.

Nascido em 28/11/21, casou-se com Noemi Fortes dos Reis,
matrimônio que gerou os filhos Cleber Fortes, Cleuza de Paula, Suely
Assis, Vanderly Fortes, Marlene de Paula, Sirley Campos, Tânia
Moreira e Telmo Fortes.

Muito conhecido na região, foi um dos primeiros comerciantes do
Município de Pedro Teixeira.

Além do destaque comercial, teve ativa participação social em Pedro
Teixeira. Seu automóvel era uma Rural que servia como meio de
transporte para passageiros de Pedro Teixeira para cidades vizinhas,
pois não havia outro veículo no local. Também transportava
mercadorias, em virtude do difícil acesso de distribuidores. Prestava
socorro para casos de doença, devido à falta de atendimento médico
local.

No campo político, foi eleito Vereador e, posteriormente, Prefeito,
gestão que durou de 31/1/71 a 30/1/73.

Por todos os seus feitos e sua trajetória, a homenagem que lhe está
sendo prestada é oportuna e meritória.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.873/2007
Declara de utilidade pública a organização Centro de Terapias

Alternativas Alberto Seabra-Cetas -, com sede no Sítio Cantinho das
Ervas Vovó Benedita, Alto de Boa Vista, Distrito de Serra Azul,
Município de Mateus Leme.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Terapias
Alternativas Alberto Seabra - Cetas -, com sede no Município de
Mateus Leme.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2007.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo do projeto de lei em exame é declarar de

utilidade pública o Centro de Terapias Alternativas Alberto Seabra-
Cetas -, entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
promover a melhoria da saúde e, conseqüentemente, a qualidade de
vida das pessoas. Isso se dá por meio da conscientização e da
indicação terapêutica do uso de medicamentos e alimentação
naturais, aplicação de técnicas alternativas como massagens,
acupuntura, fisioterapia, terapias ocupacionais e outros, como
prevenção e tratamento de males físicos e mentais da população.
Consiste, ainda, como finalidade do Cetas, orientar acerca do
aprimoramento do saber popular sobre o uso racional de plantas
medicinais caseiras.

Para a execução de suas finalidades, o Cetas poderá promover
projetos que visem ao maior e melhor aproveitamento de alimentos,
plantas, bem como ao desenvolvimento econômico e social e ao
combate à pobreza. Poderá promover, ainda, intercâmbio e parcerias
nos diversos segmentos sociais, nacionais e internacionais em nível
popular e acadêmico, por meio de práticas e palestras em escolas
sobre o assunto.

O Cetas poderá, além do mencionado: elaborar projetos e ações
que visem à recuperação de áreas desmatadas e áreas ociosas,
incentivando o plantio de árvores medicinais do cerrado, assim como
à preservação de matas ainda existentes, usando recursos próprios,
convênios ou outras formas possíveis; criar a “Farmácia Popular” , em
parceria com a Prefeitura Municipal e outros órgãos públicos ou de
iniciativa privada, como alternativa para quem prefere remédios
naturais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
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art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.874/2007

Dispõe sobre a proibição de realização de eventos de música
eletrônica, conhecidas como “raves” ou eventos semelhantes no
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a realização, no Estado, de eventos de música

eletrônica, denominados “raves”, ou eventos que guardem
semelhança pelo tipo de música ou nas condições em que são
realizados.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se como “rave” o
tipo de festa que acontece em galpões, sítios ou terrenos sem
construções, com música eletrônica e de longa duração, geralmente
acima de doze horas.

Art. 2º - O descumprimento desta lei acarretará aos organizadores
do evento multa de 50.000 Ufemgs (cinqüenta mil Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais) vigentes à época.

Parágrafo único - Na falta de identificação dos organizadores, a
multa prevista no “caput” será aplicada ao proprietário do imóvel onde
for realizado o evento objeto desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição tem por objetivo proibir no Estado a

realização de festas denominadas “raves”. Cabe ressaltar que por
festa “rave”, do inglês rave party, entende-se “reunião dançante de
jovens aficionados de rock, rap etc., geralmente de caráter semi-
clandestino e não isento de espírito rebelde, que se instala em
grandes espaços, não contando com uma sede fixa”.¹

É sabido que tais eventos costumam ser realizados em locais
distantes, em propriedades privadas, o que dificulta a fiscalização por
parte do Estado. É sabido também que ganharam um lugar de
destaque no lazer dos jovens, sendo freqüentes os registros do
elevado consumo de drogas como o “ecstasy’² e bebidas alcoólicas.
Dessa forma estes eventos não representam uma forma sadia de
diversão para os jovens, porque acabam por transformar-se em palco
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de violência e consumo de drogas, sendo imperioso que o Poder
Público tome providências para colocá-los a salvo de toda forma de
negligência (art. 227, da Constituição da República).

Estatui a Constituição da Republica, em seu art. 226, que a família,
base da sociedade, tem especial proteção do Estado, e a proposição
em tela visa dar efetividade a este dispositivo constitucional, tendo em
vista o sofrimento imposto aos pais e responsáveis quando os filhos
ficam expostos ao mundo das drogas, sem contar as conseqüências
com que a sociedade como um todo vem a arcar. Ressalta-se que a
Lei nº 11.343, de 23/8/2006, em seu art. 18, define como atividades de
prevenção aquelas direcionadas para a redução dos fatores de
vulnerabilidade e risco, e, no art. 19, os princípios e as diretrizes das
atividades preventivas, senão vejamos:

“Art. 19 - As atividades de prevenção do uso indevido de drogas
devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I - o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de
interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a
comunidade à qual pertence;

II - a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica
como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e
privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos
serviços que as atendam;

III - o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual
em relação ao uso indevido de drogas;

IV - o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração
mútua com as instituições do setor privado e com os diversos
segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e
respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias;

V - a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas
às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como
das diferentes drogas utilizadas;” (Grifos nossos.)

Portanto a proposição visa atender aos ditames legais e coibir a
prática do uso indevido de drogas nos referidos eventos que, além de
constituírem ilícito penal, interferem na qualidade de vida dos jovens e
na sua relação com a comunidade à qual pertencem. Inúmeras são as
notícias veiculadas pela imprensa e não podemos permanecer inertes.
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Por todo o exposto, peço o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste relevante projeto que visa à proteção dos jovens
mineiros.

¹ Houaiss - Edição Eletrônica do Dicionário da Língua Portuguesa
² Droga sintética - do dicionário: “substância (C11H15NO2) derivada

da anfetamina, us. ilegalmente por suas propriedades alucinógenas,
euforizantes e estimulantes; metilenodioximetanfetamina”

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

PROJETO DE LEI Nº 1.875/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instituições financeiras,

administradoras de cartões de crédito, administradoras de cartões de
afinidade e empresas correlatas fornecerem correspondências
impressas no sistema Braille, quando da sua solicitação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigadas as instituições financeiras, empresas

administradoras de cartões de crédito, administradoras de cartões de
afinidade e empresas correlatas a fornecer correspondências
impressas no sistema Braille de leitura para os deficientes visuais,
quando da sua solicitação.

§ 1º - Os indivíduos portadores de deficiência visual deverão
solicitar, mediante cadastro feito pela internet, por via de telefone ou
solicitação por escrito enviada pelos correios, correspondência
impressa no método Braille de leitura.

§ 2º - É considerados correspondência qualquer tipo de
comunicação escrita expedida por intermédio dos Correios, a saber:
cartas, mensagens, telegramas, informativos, publicidades,
cobranças, alterações contratuais, avisos, boletos, faturas para
pagamentos, saldos, extratos e afins.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará à
empresa infratora multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - Ufemgs e, em caso de reincidência, esse valor será
acrescido de 50%.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentá-la esta lei no prazo de
sessenta dias.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Cada vez mais, a utilização das cédulas e das moedas

tem sido substituída por pequenos cartões de plástico. Apesar de não
representarem dinheiro real, o substituem, visto que constituem uma
forma imediata de crédito, embora, em princípio, apenas registrem a
intenção de pagamento por parte do consumidor, uma vez que a
despesa será paga posteriormente por intermédio de fatura remetida
ao endereço. Entre as muitas espécies de cartões oferecidos,
destacam-se os de crédito, débito, múltiplo, internacional, afinidade e
parceria, virtuais e eletrônicos. Tradicionalmente, as instituições
financeiras, especialmente os bancos, sempre foram os principais
fornecedores desses cartões. Hoje, seus distribuidores se
multiplicaram. É crescente o número de lojas que oferecem a seus
clientes cartões de afinidade, que podem ser usados na compra de
bens e serviços, até em lojas virtuais através da Internet. Estão cada
vez mais direcionados para os diversos nichos de mercado.

Independentemente da finalidade para a qual se destinam esses
facilitadores, o modo pelo qual são remetidos aos seus usuários ou
consumidores e a maneira utilizada para comunicação entre as partes
são justamente os mesmos, a saber: correspondência emitida por via
dos Correios. Desse modo, não é complicado entendermos os
obstáculos e constrangimentos enfrentados pelos deficientes visuais
no que tange a sua insuficiência em poder ler as suas próprias cartas,
ficando a mercê de outrem para acessar informações confidenciais
que somente a eles concernem.

Partindo do princípio constitucional contido no art. 5º, inciso XII, que
afirma: “É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal”, é inadmissível permitirmos que pessoas tenham esse direito
violado em virtude de uma deficiência sensorial que não minimiza
suas capacitações e potencialidades; entretanto, para inteirar-se de
seus dados privativos, os indivíduos em questão possuem, como
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única opção, permitir que seja infringida sua particularidade,
divulgando a terceiros assuntos que lhe são pertinentes.

Garantir a integridade de seus direitos básicos à liberdade, à
privacidade e à individualidade deve ser nossa preocupação maior,
visto que, integrá-los na sociedade e promovê-los à condição de
cidadão, como de fato o são, é nosso primordial papel. Assim sendo,
requeiro apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste
projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.577/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Agenor Lázaro Soares,
Delegado de Polícia, novo titular da Delegacia de Crimes contra a
Pessoa de Patrocínio, pela assunção do cargo. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 1.578/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe de Polícia Civil com vistas à
elaboração de relatórios referentes a perícias em obras da construção
civil em que tenham ocorrido acidentes fatais; e à divulgação desses
documentos.

Nº 1.579/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Governo com vistas à
realização de campanhas permanentes sobre o tema “Saúde e
segurança no trabalho", com ênfase no setor da construção civil, por
meio de todos os veículos de comunicação do Estado. (- Distribuídos
à Comissão do Trabalho.)

Nº 1.580/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
seja solicitada ao Ministério Público de Santa Rita de Caldas cópia da
fita de vídeo que contém cenas de abuso sexual cometido por presos
em 24/9/2007, na cadeia pública desse Município. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.581/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo aos Ministérios do Trabalho e Emprego e da
Previdência Social com vistas a que realizem audiência conjunta, com
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a presença de representantes de entidades sindicais, para debater o
tema "Saúde e segurança no trabalho e prevenção de acidentes”. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 1.582/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Secretária de Educação e ao Conselho
Estadual de Educação com vistas a que seja abordado nas escolas
públicas e particulares do Estado o tema transversal “Saúde e
segurança no trabalho", com ênfase no setor da construção civil. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 1.583/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que se aumente
o número de exames de mamografia do SUS.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja realizada
pela TV Assembléia, série de reportagens sobre o tema "Saúde e
segurança no trabalho", com ênfase no setor da construção civil. (- À
Mesa da Assembléia.)

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja a Empresa
Inconfidência proibida de participar de processos licitatórios
promovidos pela Assembléia até que faça os pagamentos
correspondentes aos direitos trabalhistas de seus empregados que
trabalharam em obra objeto de contrato firmado por esta Casa. (- À
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Adalclever Lopes, Gil Pereira, Doutor Rinaldo, Fábio Avelar e
Leonardo Moreira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Transporte, de Administração Pública, de Participação
Popular, de Saúde e de Meio Ambiente.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, meus nobres pares,
imprensa de Minas Gerais. Estive nesta tribuna por várias vezes
falando sobre a região do Vale do Aço, a Região Metropolitana, a BR-
381, o progresso daquela região, do grande crescimento, do impacto
que os investimentos siderúrgicos têm hoje, com as empresas
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expandindo-se, os impactos sociais que posteriormente isso causará.
Quanto às administrações públicas daqueles Municípios, é preciso ter
uma atenção especial para que não haja injustiça com a população
moradora daqueles locais. Venho aqui, Sr. Presidente, falar de um
time de futebol do interior, simples, mas aguerrido: o Ipatinga. Temos
a felicidade, hoje, de estar na 1ª Divisão, Série A, e agora competindo
nos próximos campeonatos importantes. Isso nos traz muito alegria.
Saúdo, na pessoa do Presidente Itair Machado, todo o time de futebol
do Ipatinga. Saúdo o Presidente e o clube pelo brilhante trabalho que
realizaram. Solicito o envio de um requerimento àquele time e que
faça constar em ata aqui, nesta Casa, esse grande trabalho realizado
pelo Presidente do time, Itair Machado. Assim, parabenizo toda aquela
cidade e quero dizer que é uma alegria propagá-la para toda a Minas
Gerais e para o País. O Ipatinga é um time do interior, de pessoas
simples, trabalhadoras, que está dando mostras do grande trabalho
realizado por aquela equipe. Isso ajuda, repito, a propagar o nome da
nossa querida Ipatinga. Por fim, parabenizo todos pelo brilhante
trabalho. Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados. Obrigado, Deputado Durval Ângelo, pela menção tão
gratificante que V. Exa. faz no momento em que assomo a esta
tribuna. V. Exa. é um Deputado que nos alegra muito aqui, neste
Plenário, além de sabermos da seriedade do seu comportamento.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, venho aqui hoje a esta tribuna a
fim de tentar ver se consigo uma explicação para alguns assuntos,
principalmente dois que me tangem com uma certa preocupação.
Desde o início do ano, estamos aqui trabalhando. No ano passado, os
senhores que estavam aqui trabalharam em cima do “gostoso” projeto
do ICMS Solidário. Todo o exercício de 2006 foi consumido nessa
discussão, bem como todo o de 2007.

Em 2006, atendia ao apelo dos Juízes das várias comarcas de
Teófilo Otôni e da minha microrregião com o objetivo de tentar ver na
Assembléia, com alguns colegas, a aprovação da reestruturação do
Judiciário. Antes de ser Deputado, pedia aos amigos para ver se
conseguíamos, na última reunião, pelo menos a votação, em 2º turno,
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uma vez que já tinha sido votada em 1º turno. Passou o ano de 2006,
e não se votou o projeto. Estamos chegando ao final de 2007 aqui, na
Assembléia, e o projeto de reestruturação da Justiça mineira não
chega à pauta. Não dá para compreender por que ele não chega.
Faço aqui um apelo para que os Líderes dos vários partidos, no
Colégio de Líderes, busquem uma compreensão melhor sobre isso.
Sei que a Amagis está tratando de entendimentos com o nosso
Presidente do Tribunal para que possamos fazer uma ampliação da
Justiça em Minas Gerais. A preocupação no interior é muito grande
em relação à questão. Eu, que sou da roça, Durval, tenho de me
preocupar com ela, com o meu lado, com a minha terra, com a minha
região. Assim, estou preocupado com o porquê de esse projeto não
entrar na pauta, se em 2006 ele foi votado no 1º turno. Como não deu
tempo de votar em 2º turno, foi deixado então para 2007. Ficamos,
neste ano inteiro, esperando que o Tribunal mandasse um novo
projeto, mas não conseguimos saber por que ele não chega ao
Plenário. Por que o projeto de ICMS Solidário também não chega?
São dois anos de discussão. Sou novo aqui e gostaria que o
Deputado Durval Ângelo, no seu aparte, pudesse nos explicar isso.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, é
uma alegria usar do aparte no momento em que V. Exa. está na
tribuna. Com toda a certeza, V. Exa. é um Deputado que resgata
muito a importância dos debates neste Parlamento. Muito nos alegra
aparteá-lo.

Shakespeare diz que há muito mais coisas entre o céu e a terra do
que supõe nossa vã filosofia. V. Exa. tem razão. Se os projetos estão
em condições de ser apreciados no Plenário, por que, então, não são
colocados na pauta? Hoje se realiza, na sessão legislativa,
exatamente a 77ª reunião. São, então, 77 parlamentares e estamos
na 77ª reunião. Outro projeto que também não entendo o porquê de
ele não vir para a pauta é o 2º turno da proposta de emenda à
Constituição que trata da prestação de contas a esta Casa por parte
do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.

O Deputado Getúlio Neiva - De autoria do companheiro Gilberto
Abramo.

O Deputado Durval Ângelo ( em aparte) - Seria o 2º turno a ser



1831

votado. A Casa não pode temer trazer a polêmica para cá, a fim de
que os Deputados possam se manifestar. Acho que vivemos aqui uma
ditadura muito forte do Regimento Interno, pois é a Mesa que define a
pauta do Plenário. Há uma quarta questão. Centenas de projetos, de
diferentes Deputados, não são apreciados. Talvez fosse uma questão
de ordem a fazermos à Mesa, a fim de sabermos o que há entre o céu
e a terra além do que pode supor nossa vã filosofia.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Durval
Ângelo. Estenderia minha preocupação a outros projetos que V. Exa.
cita. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi algumas justificativas de
alguns Deputados mais entronizados com o poder de que haveria
necessidade de um prazo maior, a fim de que a Amagis pudesse se
entender com o Presidente do Tribunal e que haveria, também, por
parte do projeto do ICMS Solidário, uma preocupação com aquela
manifestação vigorosa do Triângulo Mineiro em relação a uma guerra
de secessão em Minas Gerais, a fim de separar o Triângulo de Minas,
criando o Estado do Triângulo. Essa é uma preocupação. Só que o
meu sentimento, na convivência com os Deputados, é que temos 60
votos para aprovar o projeto do ICMS Solidário e até para derrubar, se
necessário, um possível veto do Poder Executivo. Tenho a certeza
absoluta de que temos também número suficiente para aprovar o
projeto de reformulação e ampliação da Justiça de Minas Gerais. Há
até sugestões naturais para que esse recurso da ampliação da Justiça
possa ser buscado no exemplo do Governador Aécio Neves, que
vendeu a conta da folha de pagamento do Estado por
R$1.300.000.000,00. Certamente o Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal ou outra instituição financeira, em uma licitação,
haverá de cobrir o valor da obra do Tribunal, que é absolutamente
necessária, e nós, como Deputados, poderemos atuar nas nossas
bases e comarcas criando as entrâncias especiais, ampliando as
comarcas, implantando as já criadas e não instaladas, criando o cargo
de Auxiliar do Juiz para ajudar a preparar processos a fim de acelerar
a Justiça. Minha preocupação, Deputado Domingos Sávio, a quem
concederei aparte com muita alegria, é saber por que teríamos medo
de discutir esses assuntos, se temos no governo do Estado um
democrata, um estadista, que certamente não retaliará contra o
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Legislativo se votarmos essas matérias. É interesse do governo? Não
é interesse do governo? Ao contrário, lembro-me muito bem de que,
outro dia, derrubamos um veto do Governador, e ele aceitou pacata e
tranqüilamente, como democrata que é, o veto derrubado. Acredito
que temos de ter um pouquinho mais de descortino e coragem para
colocar as matérias em Plenário.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Com muita alegria, quero
apartear mais uma vez o nobre Deputado Getúlio Neiva, que traz a
experiência de Deputado Federal, constituinte, Prefeito, parlamentar
exemplar nesta Casa e aborda assuntos do interesse de todos os
mineiros. Quero unir-me a V. Exa. e, mais do que isso, nessa união,
buscar o apoio e a sensibilidade dos demais colegas desta Casa,
talvez até pelo ativismo. Volto a lembrar: andaram dizendo aí que
Deputado trabalha três dias por semana. Seria preciso fazer um
trabalho mais intenso até para discutir isso: olha, trabalhamos, sim, no
Plenário, mas temos que estar nas comissões; ir até o Governador,
como faremos daqui a alguns minutos, discutir com os Prefeitos, e
isso envolve, às vezes, até o fim de semana.

Talvez esse ativismo de estarmos sempre com muitas questões
sendo resolvidas ao mesmo tempo faça com que ocorram situações
absurdas como essa: um projeto como o da reestruturação do
Judiciário não ser votado. É um projeto, Deputado Getúlio Neiva, que,
embora tenha naturalmente alguns interesses que possam conflitar-
se, tem a unanimidade desta Casa quanto à necessidade de ser
votado. Não é admissível que a estrutura do Judiciário em Minas
Gerais fique praticamente por uma década sem sofrer nenhum tipo de
aperfeiçoamento. Os jurisdicionados, os cidadãos que estão nas
comarcas estão sofrendo com essa situação. Algumas comarcas
precisam ter varas ampliadas e outras, como a de Divinópolis,
precisam ser elevadas à condição de entrância especial - “status” que
já teve no passado e deixou de ter. Além disso, existem situações da
própria estrutura do Tribunal de Justiça. Portanto, Deputado Getúlio
Neiva, vamo-nos unir nesse processo. Ainda hoje comprometo-me a
conversar com os colegas da Bancada do PSDB. Peço a V. Exa., com
a grande liderança que tem não só no PMDB, mas com todos os
colegas, mercê de sua experiência, que trabalhemos para que se faça
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um esforço pela votação do projeto da restruturação do Judiciário
ainda este ano. Se temos problemas, vamos sentar-nos e enfrentá-
los, buscando, pelo menos, consenso. Do contrário, vamos para o
voto. É preciso avançar nessa questão. Existem outros temas
importantes, mas o momento não é oportuno para debatê-los.
Manifesto aqui nossa solidariedade no esforço para ampliarmos esta
pauta mínima dos últimos dias que ainda temos este ano. Se for
preciso, ampliaremos até às vésperas do Natal o trabalho aqui no
Plenário. Muito obrigado, Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sou eu quem agradece, meu Líder,
Deputado Domingos Sávio. Antes de conceder aparte ao Deputado
Fábio Avelar, carinhosamente conhecido como Fabinho da Copasa,
como estou vendo meu Líder Adalclever Lopes, peço-lhe que faça
uma reunião do PMDB, agora à tarde, para debatermos este assunto,
para o levarmos ao Colégio de Líderes, pois não é possível estarmos
com os projetos praticamente prontos, arrematados, discutidos em
todas as comissões e, por causa de uma picuinha, uma delgadeza,
eles não chegarem ao Plenário para a votação.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
gostaria de cumprimentá-lo por trazer esse assunto à Casa. Ele
movimentou não só a Assembléia Legislativa, mas também todas as
regiões do Estado. Tive oportunidade de participar de dois ou três
encontros regionais - um deles na cidade de V. Exa., a querida Teófilo
Otôni - e de sentir a motivação e a vibração de todos os Prefeitos
presentes, além de toda a comunidade.

Em todas as reuniões tivemos a presença maciça de todas as
pessoas que lutavam e que achavam que esse projeto do ilustre
Deputado Dinis Pinheiro era um projeto que não resolvia
definitivamente a questão, que sabemos ser complexa, mas que, pelo
menos, minimizaria essa triste situação que vivenciamos hoje nos
Municípios em virtude dessa nefasta tributação com centralização
excessiva na União.

Então, queria parabenizá-lo e destacar a importância desse seu
pronunciamento. Criamos aqui uma frente parlamentar, da qual a
Deputada Ana Maria Resende é idealizadora e coordenadora.
Tivemos nessa frente mais ou menos 60 Deputados que acham que
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esse projeto é muito importante. Então, gostaríamos de prestar nossa
solidariedade a V. Exa. e de fazer um apelo ao nosso Presidente para
que coloque esse projeto em pauta para nossa apreciação. Acho que
ele poderia fazer pelo menos isso. Temos o resto deste ano para
discutir esse projeto, então, se fosse colocado em pauta não teríamos
dificuldade nenhuma para aprová-lo. Com isso, estaríamos dando
uma resposta concreta a todos aqueles Prefeitos que participaram e
que se entusiasmaram com esse projeto. Muito obrigado, e parabéns
pela sua lembrança.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que o parabenizo, Deputado Fábio
Avelar. Nunca faltaram a Minas Gerais os assuntos mais importantes.
Concedo aparte à Deputada Ana Maria Resende, Presidente da nossa
Frente Parlamentar de Defesa do ICMS Solidário.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Muito obrigada pelo
aparte. Gostaria de pedir a todos os Deputados desta Assembléia que
sugerissem a seus Prefeitos e Vereadores que mandassem uma
mensagem ao Presidente desta Casa e ao Governador Aécio Neves
para que coloquem em pauta o projeto do ICMS Solidário. Nós,
Deputado Getúlio Neiva, estivemos em todas as regiões de Minas
Gerais coletando sugestões para que o ICMS fosse distribuído de
forma diferente. Eu mandei uma mensagem a todos os Prefeitos de
Minas Gerais que irão ganhar com a redistribuição do ICMS,
independentemente de terem ou não trabalhado comigo, solicitando
que encaminhem uma mensagem ao nosso Governador e ao
Presidente da Assembléia porque, se perdermos no voto, tudo bem,
mas tenho certeza de que o ICMS Solidário precisa ser colocado em
votação. Sabemos que é grande a pressão por parte de Deputados e
Prefeitos cujas cidades estarão perdendo com o ICMS Solidário.
Então, temos de empenhar-nos, precisamos que Prefeitos e
Vereadores se empenhem e nos ajudem nessa pressão para que a
pressão dos mais ricos não exerça maior força e tenha um valor maior
que a dos mais pobres que estarão sendo beneficiados. Obrigada pela
oportunidade de aparteá-lo.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que agradeço, Deputada Ana
Maria Resende. Sr. Presidente, eu teria direito a mais 2 minutinhos?
Apenas 1? Vou tentar concluir. A Deputada Ana Maria Resende
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esteve conosco em Teófilo Otôni, juntamente com o Deputado Fábio
Avelar e o Deputado Dinis Pinheiro, quando me ouviram fazer o
discurso que vou fazer aqui, agora. Disse que, se não nos
organizarmos, o Triângulo vai-se organizar e pressionar o governo
para não deixar a base do governo dar sustentação à votação desse
projeto. Disse isso na reunião do ICMS Solidário em Teófilo Otôni, e
está acontecendo exatamente o que falei. É testemunha a Deputada
Elisa Costa, que estava lá conosco. Não posso aceitar. Se a turma do
Triângulo vai fazer a Guerra de Secessão e separar-se de Minas
Gerais para fazer o Estado do magnífico e rico Triângulo, vou começar
no ano que vem uma campanha para fazer o Estado da desgraça de
Cabrália, para pegar o Norte e o Nordeste de Minas, encaixar no Sul
da Bahia e fazer outro Estado com acesso ao mar para resolver
nossos problemas. Não existe problema com praia, com estrada de
ferro. É claro que Montes Claros vai ser a Capital.

Eu, que sou rico, vou-me separar para ficar mais rico. Vamos juntar
todo mundo, vamos juntar nossa pobreza para tentar fazer riqueza,
porque nosso subsolo é rico, nosso solo é rico. Podemos fazer muito e
produzir muito, mas os governos, ao longo de toda a história de Minas
Gerais, não deram ao Mucuri e ao Jequitinhonha nada senão
esmolas. Não deram ao Norte de Minas a atenção necessária até a
Sudene chegar lá e ser um pouco manipulada porque o Banco do
Nordeste não aplica nem sequer os 10% de recursos que são
destinados a Minas Gerais, porque Minas não acompanha o
desempenho do Banco do Nordeste do Brasil. Ainda outro dia fomos
ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pedir a ele que
colocasse alguém em Brasília para acompanhar a liberação dos
recursos do Banco do Nordeste. Não é possível que Minas nunca
consiga aplicar o dinheiro disponível no Banco do Nordeste para
Minas Gerais.

Sr. Presidente, desculpe nosso entusiasmo, mas, na verdade, esta
Assembléia não pode deixar de analisar essas três propostas de lei:
ICMS Solidário, ampliação da Justiça e a proposta de emenda à
Constituição para que o Ministério Público preste contas ao Tribunal
de Contas do Estado e assim possamos saber o que está
acontecendo. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia.
Ainda hoje, em Brasília, está acontecendo uma manifestação de
familiares e parentes de presos de todos os Estados do Brasil. Essa
manifestação é fruto até do recente acontecimento na carceragem do
Estado do Pará, que tem gerado atitudes da CPI carcerária. Essa
situação tem-nos preocupado muito.

No primeiro semestre deste ano, tive oportunidade, com o Deputado
Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, de
fazer uma visita, entre tantas, ao 2º Distrito Policial de Contagem, e
constatamos uma situação de imensa precariedade: superlotação,
acúmulo enorme de presos em condições absolutamente insalubres,
presos com doença de pele, presos contaminados pelo vírus da aids.
Situação que colocava em risco não só a própria segurança dos
presos, mas também a dos trabalhadores da Delegacia - o Delegado,
os Agentes Carcerários e a própria população no entorno. O 2º Distrito
está localizado numa área industrial, onde há diversas empresas -
Magnesita, Macarrões Vilma. Aquilo é uma bomba- relógio que pode
explodir a qualquer momento.

Depois dessa visita, recentemente, explodiu uma rebelião, os presos
colocaram fogo na Delegacia, e a situação continua absolutamente da
mesma forma que estava há seis meses. É uma situação
desesperadora, e não se toma nenhuma providência. A
superpopulação e o completo descaso para com a segurança pública
estão virando rotina em Minas Gerais.

Há tantas outras prioridades neste Estado. Estão dando prioridade à
construção do Tribunal de Justiça, que custará R$400.000.000,00,
enquanto, no projeto de reforma do Judiciário, está-se pensando em
fechar comarcas. Valha-me Deus! Precisamos é de universalizar a
justiça, manter as comarcas que já existem e abrir novas, para
promover a justiça rápida, porque a tardia se transforma em injustiça.
E o governo do Estado não toma nenhuma providência. O Secretário
de Defesa Social parece estar de mãos atadas, parece não ter
condições, dinheiro para investimento. Um Estado que tanto arrecada,
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mas pouco investe. Parece-me que a prioridade é outra, é a
construção do novo Centro Administrativo, orçado em
R$800.000.000,00.

Meus queridos Deputados e Deputadas da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, este Estado está ocupando todas as páginas da
grande imprensa nacional. Minas Gerais está na página da denúncia
de irregularidades no contrato do Centro Administrativo e está sendo
questionada, o tempo todo, sobre o “valerioduto” tucano. Nesta Casa,
parece que impera o silêncio absoluto, ninguém discute nada,
ninguém está preocupado com a imagem que estão vendendo do
Estado de Minas Gerais, de que aqui nasceu o “valerioduto”, de que
aqui foi a gênese do “mensalão”. Parece que a melhor forma de
defender Minas Gerais é ficar calado.

Não estou aqui para dizer que esse ou aquele tem culpa no cartório.
Esta Assembléia Legislativa tem de discutir os fatos e também instalar
uma CPI para limparmos o nome de Minas Gerais. Lá fora estão
falando muito mal do nosso Estado e dos nossos políticos - aliás, se
não têm culpa em cartório, têm de provar; não basta a mulher de
César ser honesta, tem de comprovar que é. Todos os dias esse
assunto está estampado na “Folha de S. Paulo”, no jornal “O Globo”,
na grande mídia nacional. Todavia, Minas Gerais dorme em berço
esplêndido, pois nenhuma discussão é promovida. O “valerioduto”
tucano não tem importância nem surte impacto nesta Casa. De duas,
uma: ou estamos com medo de promover esse debate ou pensando
que ficar calado é a melhor forma. Não digo isso numa visão
moralista. Não sei se alguém tem rabo preso ou culpa em cartório. O
que não podemos é ser omissos, porque o que está em jogo é a
imagem de Minas Gerais. Se não devemos, vamos discutir e verificar
se foi aqui mesmo que surgiu esse malfadado “valerioduto”. Quem
tiver culpa em cartório que pague por isso.

A Assembléia de Minas e a grande imprensa mineira não podem
ficar caladas. É como se vivêssemos em outro país. Todos os jornais
divulgam, e a grande imprensa mineira nada diz, como se nada
estivesse acontecendo.

Portanto, essas questões nos preocupam muito. Esta Casa precisa
debater mais os grandes temas; defender a imagem de Minas Gerais,
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apurando os fatos e apontando os culpados; e colaborar com a Justiça
e o Ministério Público. Se não há irregularidade na concorrência do
Centro administrativo - aliás, denúncia feita pelas próprias
empreiteiras -, devemos apurar e pôr em pratos limpos, nobre
Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Carlin
Moura, companheiro e conterrâneo da nossa região do centro e do
Nordeste mineiro. É uma pena que hoje esteja aqui para discordar
veementemente do seu pronunciamento, por alguns motivos.
Começarei pelo final.

Pela sua experiência como Deputado Estadual agora e ex-Vereador
da grande cidade de Contagem, V. Exa. sabe muito bem que é natural
que ocorram esses questionamentos judiciais por parte de empresas
que perderam licitação. O caso do Centro Administrativo não é o
primeiro que ocorre. Isso é natural e acontece nos mais diversos
certames e nas mais diversas licitações do nosso país, sejam do
governo estadual, sejam do federal, que, aliás, tem hoje como
Presidente o Sr. Lula, cuja base de apoio no Congresso Nacional é o
seu partido. Isso faz parte do jogo democrático. É justo e de direito
aqueles que perderam reclamarem judicialmente a questão da
licitação. Não quer dizer que, por conta desse reclamo judicial, esteja
sob suspeita a questão da licitação do Centro Administrativo.
Devemos ter um pouco mais de cautela para pronunciar essas
palavras, ainda mais na tribuna da Assembléia Legislativa.

A segunda questão se refere ao “mensalão”. V. Exa. é uma pessoa
inteligente e conhece como ninguém o que é feito durante uma
campanha eleitoral. O caso de Minas Gerais, que, aliás, já está sendo
julgado e analisado pela Justiça brasileira, nada mais é do que de
caixa dois praticado na campanha de 1998. Agora, aqueles que são
culpados certamente serão sentenciados pela Justiça brasileira,
diferentemente do “mensalão” de Brasília, que o PCdoB - partido de V.
Exa. - ajudou a enterrar dentro do Congresso Nacional. Não havia
eleição próxima, mas estava ocorrendo saque de dinheiro no Banco
do Brasil e não sei mais onde em Brasília, com partidos e
parlamentares da base do governo federal.

Devemos deixar claro que ninguém aqui está fugindo do debate. Por
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muitas vezes neste e no mandato passado, que detive também na
legislatura passada, a questão do “mensalão” foi discutida em Brasília
e Minas Gerais.

Com certeza, a grande maioria da população mineira sabe que são
duas coisas completamente diferentes. O “mensalão” de Brasília
realmente existiu. Já em Minas ocorreu um caso típico de caixa dois,
que será solucionado pela Justiça brasileira.

Agradeço a V. Exa. o espírito democrático de ter-me concedido este
aparte. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Eu é que agradeço. É sempre uma honra
ouvi-lo, nobre Deputado Gustavo Valadares. O aparte de V. Exa.
sempre contribui para nossos trabalhos.

Chamo a atenção, nobre Deputado Gustavo Valadares,
primeiramente para o fato de que quem está falando não é este
humilde Deputado, a denúncia está sendo feita por todos os meios de
comunicação deste país. Não estou aqui também para dizer que
notícia de jornal seja uma verdade absoluta. Estou cobrando desta
Casa a diferença de comportamento, nobre parlamentar, expresso na
fala de V. Exa. Os Deputados do seu partido, o DEM, juntamente com
os do PSDB, foram muito veementes na discussão do “mensalão” do
governo federal, do Lula, que, ao contrário do que se diz, foi
investigado e está sendo apurado pela Justiça.

O que me estranha é esse silêncio de túmulo, esse silêncio de
catacumba que rebate na Assembléia de Minas, quando se trata do
“valerioduto” tucano, quando a imprensa divulga que tudo começou
em Minas Gerais, que esse “valerioduto” nasceu nas montanhas de
Minas. A imprensa também divulga que há irregularidades no Centro
Administrativo. Cadê a veemência dos democratas e dos Deputados
do PSDB para fazermos uma discussão fraterna e aberta, a fim de
apurarmos os fatos e ajudarmos Minas Gerais a entender o que está
acontecendo?

Nós, desta Casa, sabemos dos fatos até pelos bastidores, mas o
povo de Minas Gerais quer saber mais, quer transparência. A
imprensa de Minas tem de fazer repercutir esse debate, que, nobre
Deputado, contribuirá para a democracia ao se apurarem e se
esclarecerem os fatos, para que não voltem a ocorrer. Não podemos
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permitir, Deputado, que a imprensa paulista divulgue que o
“valerioduto” tucano movimentou dinheiro correspondente a 50% do
federal, com recursos de estatais como a Cemig, a Copasa e a Comig.
Vamos fingir que nada está acontecendo?

Não compete a mim julgar, mas compete a este Deputado exigir
investigação, exigir o debate, exigir que os responsáveis por esses
fatos sejam apontados. Estou questionando apenas isso, afinal não
podemos usar dois pesos e duas medidas. Quando se trata do
governo federal, vale a garra e saga dos democratas, mas, quando se
trata do governo do PSDB, os democratas transformam-se em
cordeirinhos silenciosos. Não podemos permitir que isso ocorra, pois
não contribui para o Parlamento mineiro.

O Deputado Padre João (em aparte) - Deputado Carlin Moura, quero
parabenizá-lo pelo assunto que expõe dessa tribuna ao povo mineiro.
Falo em sintonia com todos os servidores que prestam serviços, direta
e indiretamente, à Cemig, porque foi essa empresa que repassou boa
parte dos recursos, tudo à custa de salários e condições de trabalho
precários dos seus servidores. Além disso, também à custa da conta
mais cara do Brasil, em 1998, esse dinheiro saiu da Cemig e foi para a
SMP&B.

Tenho em mão um ofício da própria Cemig por meio do qual
responde a esta Casa a respeito dos valores que foram destinados à
campanha de 1998, embora haja quem diga que tudo começou em
1994. Os valores estão assinados pela Cemig: em 4/8/98, foram
R$75.000,00; posteriormente, R$65.000,00; em seguida,
R$1.673.000,00. Constava que esses valores promoveriam o “Enduro
da Independência”, evento que chegou a custar quase
R$10.000.000,00. Na verdade, esse dinheiro foi destinado para
financiamento de campanha.

Então, gostaria apenas de parabenizá-lo por trazer esse assunto.
Hoje, em sintonia com o Sindieletro, essa atitude é oportuna.
Ademais, o importante é fazer justiça para o povo mineiro. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço-lhe o aparte, Deputado Padre
João.

Conclamo esta Casa a ajudar a democracia brasileira. Vamos ajudar
a democracia brasileira! Vamos ajudar o Ministério Público! Vamos
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ajudar aqueles que estão em dúvida! Poderemos fazer isso instalando
uma CPI, a fim de esclarecer essa questão, colocá-la em pratos
limpos, observar o que a Cemig fez e o que deixou de fazer. Diante
disso, se houver responsável, culpado, esperamos que seja
condenado.

Espero que hoje, na audiência que será realizada com o Sindieletro,
com os trabalhadores da Cemig, essa empresa esclareça por que está
se recusando a negociar com os trabalhadores. Queremos que ela
diga se está achando pouco os lucros exorbitantes obtidos por meio
da conta de luz mais cara do País e se seus trabalhadores não
merecem ganhar um salário digno. Portanto, esperamos que a Cemig
venha até aqui dizer isso ao povo mineiro.

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

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, pessoal das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
dois assuntos me trazem a esta tribuna. Falarei rapidamente do
primeiro deles. Tenho recebido vários “e-mails” acerca de um
problema que já vem se arrastando há vários meses e que, de certa
maneira, demonstra a falta de responsabilidade do DNIT em relação a
uma galeria que corta a BR-482, entre as cidades de Piranga e
Conselheiro Lafaiete, na Zona da Mata. Desde janeiro, houve um
entupimento, e essa galeria não foi reparada. Com as últimas
enchentes, formou-se uma grande barragem, cuja estabilidade está
ficando comprometida. Se o que imaginamos acontecer, certamente
várias cidades ficarão sem essa ligação. Portanto, da tribuna desta
Casa, fazemos um apelo, a fim de sensibilizarmos o DNIT para que
repare o bueiro na BR-482, com a maior urgência possível, em virtude
da gravidade da situação.

O outro assunto de que tratarei é recorrente; há vários meses, vem
sendo debatido. Com grande pesar, com sentimento de profunda
tristeza, quero dar-lhes uma notícia. Aliás, na tarde de ontem, já dei
essa notícia em primeira mão, mas hoje ela veio a ser confirmada,
segundo veiculado pela imprensa. Portanto, conforme veiculado por
toda a imprensa brasileira, o Bispo de Barra, na Bahia, D. Luiz Flávio
Cappio, retomou, nesta terça-feira, a greve de fome em protesto ao
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projeto de transposição das águas do Rio São Francisco.
A Diocese da Barra confirmou que o religioso está fazendo jejum e

oração na Igreja São Francisco, em Sobradinho, às margens do rio. D.
Cappio quer que o governo suspenda as obras de transposição
iniciadas em junho pelo Exército. Esta é a segunda vez que D. Cappio
protesta contra o projeto de transposição do governo federal. Em
2005, o religioso realizou uma greve de fome de 11 dias contra a
transposição. D. Cappio encerrou o primeiro protesto no dia
6/10/2005, após um encontro com o então Ministro da Secretaria de
Relações Institucionais, Jaques Wagner, atual Governador da Bahia,
que, na ocasião, entregou ao religioso uma carta do Presidente Lula
informando-lhe a proposta do governo de prolongamento do diálogo
sobre o projeto. Como esse diálogo não aconteceu, indignado,
sentindo-se traído pelo Presidente Lula, D. Cappio novamente inicia
uma greve de fome, que preocupa todos nós, que empreendemos
uma luta contra a transposição.

Nesta tarde, gostaríamos de fazer um apelo ao nosso Coordenador
da Cipe São Francisco de Minas Gerais, Deputado Gil Pereira, para
que instale uma comissão, uma frente parlamentar desta Casa, que já
conta com a assinatura de mais de quarenta Deputados, Getúlio
Neiva, contrários à transposição do Rio São Francisco. De maneira
definitiva, precisamos assumir essa bandeira contra essa obra, que
poderá significar um desastre para o nosso país e, por que não dizer?
Para o nosso Estado de Minas Gerais. Tivemos oportunidade de
participar de vários e vários encontros. Na última semana, tivemos na
Casa um ciclo de debates, no qual ficou demonstrada, de forma
bastante clara, a situação em que se encontra o Rio São Francisco. O
nosso Velho Chico está em estado de falência. Esse rio, considerado
como de integração nacional, está morrendo. A prova disso foi a
ocorrência, de maneira inusitada, da presença de cianobactérias no
Rio São Francisco, fato que está nos preocupando e colocando em
risco aquelas pessoas, a população ribeirinha, que se utilizam do rio,
da sua água, da pesca. E estamos assistindo a esse projeto iniciado
de transposição de nossas águas em um momento totalmente
inoportuno. É preciso que mostremos a nossa cara. Gostaria de fazer
um apelo à bancada do Norte de Minas, que conhece profundamente
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o nosso Rio São Francisco e a dificuldade daquelas pessoas que
necessitam do rio. No entanto vemos o avanço desse projeto de
transposição do Rio São Francisco de maneira irresponsável. Isso
ocorre em um momento em que todos nós, mineiros, deveríamos
estar unidos, lutando pela recuperação, pela revitalização do nosso
rio, que está morrendo.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro Deputado Fábio Avelar,
V. Exa. traz, mais uma vez, para a Assembléia esse assunto da
transposição do Rio São Francisco. Venho fazer coro com V. Exa.,
que é um grande ambientalista e conhece muito sobre esse assunto
da transposição. Devemos realmente mostrar a cara e dar a nossa
opinião contrária a essa transposição. Revitalização, sim, mas
transposição, não. Na semana passada, quando aqui estiveram as
caravanas do Norte de Minas, num trabalho do nobre Deputado Paulo
Guedes, que trouxe aqui diversas caravanas de várias cidades, tive
oportunidade de conversar com algumas pessoas que estiveram no
meu gabinete, como o pessoal de Matias Cardoso, ao lado de Manga,
às margens do Rio São Francisco. Naquela reunião, vimos muitas
pessoas que são totalmente contra a transposição do Rio São
Francisco. Essa discussão é importantíssima. Hoje mesmo,
conversávamos sobre os número dessa obra da transposição. As
pessoas às vezes não sabem o que estão fazendo. Estão preparando
um canal de 700km, com vazão de 25m de largura por 5m de altura.
Não levarão apenas essa água que estão falando. Levarão esse canal
cheio de água, que será retirada do Rio São Francisco. Cumprimento
e parabenizo o Deputado por trazer esse assunto à discussão. Faço
coro também com aquelas pessoas que moram lá, no Norte de Minas,
e são contra a transposição. Na semana passada, várias pessoas das
caravanas de Minas que estiveram aqui ficaram ouvindo caladinhas,
mas não aceitam e não querem a transposição. São os barranqueiros,
os pescadores da região de Matias Cardoso, de Manga e de São João
das Missões, onde tenho a honra de ser Deputado majoritário.
Ouvimos aquelas pessoas que estiveram aqui e que não aceitam a
transposição, mas sim a revitalização, porque a maioria é pescador e
precisa desse rio para sobreviver e dar sobrevivência a suas famílias.
Muito obrigado.
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O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte de V. Exa. e, antes de
conceder aparte ao Deputado Paulo Guedes, gostaria de aproveitar a
oportunidade para dizer que V. Exa. observou um ponto que não está
sendo, de certa maneira, percebido pela sociedade de uma maneira
geral. Tem-se dito àquelas pessoas que defendem a transposição do
Rio São Francisco que essa água seria para matar a sede do nosso
irmão nordestino.

Gostaria de dizer que, na realidade, isso é um pano de fundo. Não
se trata disso. Disse ao Dr. João Mendes, representante do Ministério
da Integração Nacional, que participou do ciclo de debates que,
segundo informações, será necessária a implantação de cerca de
700km de um canal de concreto armado cuja largura será de 25m, ou
seja, da largura de uma avenida de grande porte, com altura de 5m a
6m, além da implantação de 9 a 10 elevatórias e 10 túneis, com
consumo total de energia equivalente à produção de Três Marias.
Pasmem os senhores, Deputado Gustavo Valadares: quando lhe
perguntei se a obra seria feita apenas com o objetivo de levar água
para matar a sede do nosso irmão nordestino, ou seja, teria a
capacidade máxima de transporte de 26 mil litros de água por
segundo, quantidade mais que suficiente para atender a toda aquela
população até o ano de 2030, ele respondeu: ”Não, senhor.
Eventualmente, poderemos utilizar até o volume de 127 mil litros de
água por segundo, ou seja, quase cinco vezes o valor de 26 mil litros”.
Indaguei-lhe se isso seria usado constantemente, e a resposta foi:
“Não, apenas eventualmente”.

Imaginem os senhores, imagine, Deputado Antônio Carlos Arantes,
você construir um prédio de 127 andares em que serão utilizados
apenas 26 andares, com as instalações elétricas e hidráulicas
preparadas, além do mobiliário. Fica tudo pronto para funcionar de vez
em quando. O projeto prevê o equivalente à construção de 101
apartamentos. Gostaria de dizer que temos de levantar a nossa cara.
Não posso entender como alguns colegas mineiros defendem essa
transposição. Temos de unir a nossa bancada, incluindo a do Norte,
cuja grande maioria é contrária ao projeto. Está na hora de Minas
mostrar a sua cara e lutar contra esse projeto. No momento em que o
Rio São Francisco está morrendo, pensamos em falar em
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transposição.
O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado, é importante V.

Exa. abordar esse tema, até porque esta Casa estava precisando de
debates, já que não temos acesso aos órgãos da imprensa. Sendo
assim, a oportunidade de fazer este debate é muito importante.
Gostaria de dizer a V. Exa. e ao Deputado Paulo Cesar, que nos
antecedeu, que no encontro realizado semana passada, os
ribeirinhos, os barranqueiros não vieram aqui em momento algum
para protestar contra a transposição. Ao contrário, eles vieram para
protestar contra o esgoto sem tratamento que sai de Belo Horizonte,
da região metropolitana e várias cidades e está matando o Rio São
Francisco. Essa é a grande verdade. Vocês sabem muito bem que
sou barranqueiro da cidade de Manga, conheço o rio e sei que lá
ninguém agüenta encostar na sua beirada, porque a água está
fedendo, está verde. Os pescadores estão proibidos de beber água,
comer peixe, pescar. São mais de 500 mil pessoas, barranqueiros que
estão proibidos de tomar da água.

Para nós, o tema “transposição” ficou muito pequeno porque, agora,
queremos água limpa para o povo mineiro. Além de discutir a
transposição, que servirá para levar água para 12 milhões de pessoas
- acho que o Presidente Lula está correto -, temos agora a obrigação
de fazer a nossa parte. Não adianta esconder ou tapar o sol com a
peneira. Temos de exigir da Copasa a responsabilidade pelo
tratamento de esgoto da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O
Rio das Velhas está uma carniça. Essa é a grande verdade. O rio está
podre e agora está levando toda a sua podridão para o Rio São
Francisco. E nós, de Manga, que fica a 800km daqui, estamos
proibidos de tomar banho no rio, beber da sua água e pescar no Rio
São Francisco. Isso é muito grave, portanto deve estar em primeiro
plano. Faço um apelo a V. Exa. e a esta Casa: que unifiquemos as
forças e aí, sim, cobremos do governo do Estado, da Copasa, da
Prefeitura de Belo Horizonte, das Prefeituras da Região Metropolitana
e até do governo federal, por meio dos Ministérios do Meio Ambiente e
da Integração Nacional, que já começou a fazer a sua parte. O
governo federal disponibilizou R$1.000.000.000,00 para a rede de
esgoto das cidades ribeirinhas. No entanto, ainda precisamos que os
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órgãos de meio ambiente façam parte dessa luta. Então, para concluir,
gostaria de dizer que precisamos da boa-vontade dos órgãos
ambientais, porque não basta liberar os recursos, já que, muitas
vezes, demora-se cerca de três a quatro anos para que seja
concedida uma licença até para fazer uma obra de recuperação
ambiental.

Precisamos unificar todas essas forças e dizer a verdade, cobrando
deles para que multem a Copasa e a Cemig. No mês passado, houve
um desastre ecológico, mataram-se 17t de peixes no Rio Pandeiros, e
ninguém teve coragem de multar a Cemig. Também mataram peixes
em Três Marias, e ninguém multou a Cemig. Agora, se pegam um
pobre coitado, um barranqueiro, um trabalhador rural, além de o
multarem, ainda o mandam para a cadeia. Essa é a grande verdade, e
precisamos fazer com que o governo de Minas se pronuncie. Da
mesma forma, a Secretaria de Meio Ambiente, o Secretário José
Carlos Carvalho, já que estão todos calados diante do maior crime
ambiental que estão fazendo com o Rio São Francisco.

O Deputado Fábio Avelar - Deputado Paulo Guedes, V. Exa. está
equivocado. Nós estamos unidos. Eu estou ao lado de V. Exa. para
revitalizar o Rio São Francisco. O que não entendo é por que transpor
essa água podre para o Nordeste. Estava escrito nas camisas das
pessoas que V. Exa. trouxe da cidade de Manga que nós temos um
rio, mas não temos água. Então, por que transpor essa água,
Deputado Paulo Guedes? Vamos lutar pela revitalização do rio, ao
lado de nossa Copasa e das cidades que lançam água no rio. V. Exa.
está equivocado. Vamos unir os nossos esforços para recuperar o
nosso rio que está morrendo, podre, como V. Exa. mesmo disse.

Por que defender, nós, mineiros, a transposição? V. Exa. se engana
ao dizer que haverá água para o nordestino. Concordamos com os 12
mil litros necessários para matar a sede do nordestino. Aliás, essa é a
alternativa que foi proposta pelo Projeto Manuelzão. O que não
concordamos é com o fato de levar essa água para criar camarão,
para os agronegócios na Paraíba. Isso é um absurdo. Nós, mineiros,
não podemos concordar com isso, Deputado Paulo Guedes. V. Exa.,
que representa uma região carente, junto à maior bancada do Norte
de Minas, que é a maior bancada de Deputados nesta Casa, tem de
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unir-se aos nossos esforços para recuperar e revitalizar o nosso rio,
trazendo de volta o peixe e a vida ao Rio São Francisco, e não para
transpor as suas águas podres para o Nordeste. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Gostaria de cumprimentar a Mesa, o
Deputado José Henrique, que preside esta reunião na tarde de hoje,
os demais Deputados presentes, a imprensa e, especialmente e com
muita alegria, os eletricitários, trabalhadores da Cemig que se
encontram aqui hoje.

Em nome da Assembléia Legislativa, quero saudá-los, cumprimentá-
los e falar do apreço e do respeito que temos pelos trabalhadores
eletricitários de Minas Gerais.

Estamos falando de uma empresa estatal do Estado de Minas
Gerais, por essa razão esse assunto diz respeito a todos os mineiros,
a esta Casa Legislativa e ao governo de Minas.

Antes de iniciar o meu pronunciamento a respeito desse tema, quero
ler uma carta aberta, entregue à população de Belo Horizonte pelo
Sindieletro hoje, chamando a atenção para os problemas que os
trabalhadores da Cemig estão vivendo. Em seguida, realizaremos
audiência pública para aprofundar essas questões. (- Lê:)

“Por que os trabalhadores da Cemig decidiram paralisar suas
atividades? Os eletricitários decidiram parar o trabalho por 24 horas,
nesta quarta-feira, para cobrar da Cemig a reabertura das
negociações para o Acordo Coletivo de Trabalho. A Cemig tem
conquistado vários prêmios nacionais e internacionais, e deve fechar o
ano com lucro de aproximadamente R$2.000.000.000,00. Talvez o
que muitos mineiros ainda não saibam é que 90% desse dinheiro vão
para os acionistas, em sua maioria estrangeiros. Para os
consumidores, que pagam a conta de luz mais alta do País, e para os
trabalhadores, o tratamento é bem diferente. Justamente no momento
em que a Cemig apresenta o maior lucro da sua história, a direção da
Cemig nem sequer respondeu à pauta de reivindicações dos
trabalhadores e tenta arrancar direitos conquistados há mais de 30
anos. A Cemig ocupa o 1º lugar na lista nacional de acidentes fatais
com trabalhadores, mas, na mesa de negociações, não aceitou
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debater medidas para proteger a vida do eletricitário, confirmando seu
descaso com a saúde e a segurança. Com todas essas falhas, a
proposta da empresa foi recusada pelos eletricitários, e a Cemig
preferiu acionar a Justiça do Trabalho a buscar a negociação. O
sucesso da empresa é resultado do compromisso de cada eletricitário
com o seu trabalho e do sacrifício de cada consumidor mineiro que
paga todo mês sua conta de luz.”

Por isso os trabalhadores da Cemig pedem respeito aos direitos
trabalhistas e pedem a reabertura das negociações, para que a Cemig
continue sendo motivo de orgulho para todos os mineiros. A Cemig é
dos mineiros e essa luta deve ser de todos nós, mineiros e mineiras.

Deputados e eletricitários, parabenizamos a luta e a organização
dos trabalhadores da Cemig, a bela e organizada manifestação que
fizeram pelas ruas de Belo Horizonte hoje, inclusive em direção ao
Palácio da Liberdade, exatamente para apresentar ao Governador as
reivindicações dessa importante categoria que serve à população de
Minas Gerais. E sabemos que o trabalho exercido pelos eletricitários é
muito bem-feito, mas também requer muita segurança. Todos temos
amigos e companheiros da Cemig que já passaram por processos
extremamente complicados em relação ao trabalho. Conheço vários
que perderam suas vidas ou que passam por dificuldades porque
quase foram eletrocutados nos fios de alta-tensão.

Queremos registrar nossa solidariedade e conclamar o governo de
Minas e a Assembléia Legislativa. Já obtivemos do Presidente desta
Casa a solidariedade de receber Deputados e a comissão de
negociação para abrir o diálogo com a Cemig. Este é um momento de
diálogo, e não de interromper negociações. A Cemig deve cuidar da
energia do País. Mas esta, sendo a mais cara do País, também tem
prejudicado certa parcela da população, especialmente os
trabalhadores. Os trabalhadores da Cemig também estão
reivindicando que se acabe com o serviço terceirizado em Minas
Gerais.

Eles já ganharam na Justiça, e a Cemig precisa fazer concurso
público a partir do próximo ano, porque o serviço terceirizado é
precário, não tem segurança nem salário digno e não protege o
trabalhador. Em muitos casos, provoca-se a morte de muitos
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trabalhadores em Minas Gerais. É preciso realizar concurso público
para, efetivamente, termos nos quadros da estatal mineira um
conjunto de trabalhadores. Hoje, há mais de 8 mil trabalhadores
terceirizados. O concurso vem dignificar o mundo do trabalho e o
trabalhador de Minas Gerais.

Deixo esse registro a fim de sensibilizar nossa Casa Legislativa.
Sinto que Deputadas e Deputados têm compromisso com a estatal,
mas é preciso ter compromisso principalmente com os que constroem
a Cemig, seus trabalhadores, que dedicam tempo, esforço e um belo
trabalho. Deixamos registro dessa importante presença nesta Casa.
Aguardamos as negociações com o Presidente Alberto Pinto Coelho.
O Deputado Mauri mostrou disposição, e também, além do Bloco PT-
PCdoB, outros partidos, como o PMDB, já se mostraram solidários
para estarmos juntos nessa negociação. A Cemig precisa abrir o
diálogo e ouvir a pauta de reivindicações dos trabalhadores que
constroem Minas e o Brasil.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
parabenizo-a pela forma brilhante com que tem defendido nossos
companheiros servidores da Cemig. V. Exa. expressou muito bem o
sentimento de toda a nossa bancada. Estamos aqui para lhe dar todo
o apoio necessário, na condição de nossa Líder, para juntos
colaborarmos na reivindicação, mais do que justa, dessa categoria.

Fui citado anteriormente e gostaria de dizer que estamos dispostos a
fazer essa unidade, essa união em defesa do salvamento do Rio São
Francisco. O governo federal está fazendo a sua parte,
disponibilizando R$1.000.000.000,00. Gostaríamos de saber quanto a
Copasa e o governo de Minas irão investir na revitalização do São
Francisco. Aliás, R$1.000.000.000,00 é pouco. Iremos cobrar mais do
governo federal. Esse discurso deve sair do papel. É muito bom vir
aqui falar de transposição para esconder o que estão fazendo aqui
com o nosso rio. O Frei Cappio deveria suspender sua greve de fome
e vir até Minas Gerais ver o São Francisco. Com certeza, ele mudaria
o foco. Ao invés de fazer greve de fome contra a transposição, iria
fazer contra a poluição, que está matando nosso rio em Minas Gerais.
Muito obrigado, Deputada Elisa, parabéns.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
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parabéns pela iniciativa de realizar a audiência pública. Cumprimento
os eletricitários de Minas Gerais e o Sindieletro. Essa audiência, que
ocorrerá na Comissão do Trabalho, é a expressão mais absoluta do
que está em curso em Minas Gerais: o chamado choque de gestão. O
que é isso? Nada mais nada menos do que um aumento brutal da
arrecadação de impostos cobrados aos trabalhadores.

Minas Gerais é o Estado que mais aumentou sua arrecadação nos
últimos anos. Aumentou em cima de quê? Especialmente em cima
das contas sociais, da conta de luz da Cemig. Hoje, a Cemig tem a
conta de luz mais cara do Brasil e com a mais alta incidência de
ICMS, na faixa de 30% sobre o valor; se considerarmos o que está
embutido, vai para 43%.

Isso significa que, de uma conta de energia de R$100,00, 43% vai
para o bolso do Estado, da Cemig e seus acionistas. Não é à toa,
Deputada Elisa Costa, que essa empresa deu um lucro líquido de
quase 700% aos acionistas privados da empresa, e ela se recusa a
negociar com o sindicato aquilo que é direito do trabalhador, direito a
sua dignidade, direito ao salário.

Então, Deputada, a audiência serve para mostrar ao povo de Minas
Gerais que devemos abrir os olhos e ficar atentos ao que acontece ao
povo de Minas, porque o que se vende aí fora, o que a imprensa
divulga, não é a realidade. A realidade nua e crua é a desses
trabalhadores que estão aqui, nas galerias, que estão comendo o pão
que o diabo amassou graças aos acionistas privados.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputada, gostaria apenas
de fazer um registro. Nos últimos anos, realizamos, na Comissão de
Direitos Humanos, com a Comissão do Trabalho, debates sobre a
questão de acidentes de trabalho na Cemig, que ocorrem
principalmente com os terceirizados. Tivemos, na Comissão de
Direitos Humanos, todo um relato de horror que mostra a precarização
das relações de trabalho e um quadro de guerra que chocou a todos.

Quero registrar uma decisão da Justiça do Trabalho em maio deste
ano, e confirmada por uma câmara do TRT na última segunda-feira,
por três votos a zero. A Justiça manteve a sentença de primeira
instância. A partir de agora, a Cemig não poderá, em atividades-fim,
ter funcionários terceirizados trabalhando. Oito mil vagas serão
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abertas. Uma empresa que está comprando empresas em outros
Estados, que demonstra sempre um crescimento absurdo de seu
lucro, que continua sendo pública graças à luta de muitos Deputados,
principalmente os da Bancada do PT, tem de tratar melhor seus
servidores. Além da situação da greve, temos de querer uma outra
coisa: concurso já, o fim da terceirização na Cemig, e que seja
cumprida a decisão da Justiça.

A Deputada Elisa Costa - Para finalizar, gostaria de registrar minha
solidariedade a essa campanha salarial e também de respeito e
dignidade ao trabalho, a qual está sendo assumida pelo Sindieletro,
pelos eletricitários de Minas Gerais. Penso que o povo de Minas e os
eletricitários são mais que acionistas, são mineiros, cidadãos,
trabalhadores, e queremos justiça. Parabéns! Continuaremos juntos.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.073, que estabelece normas para a instalação
e a manutenção de sistema de ar condicionado em ambiente de uso
coletivo. Pelo BSD: efetivos - Deputado Fábio Avelar e Deputada Ana
Maria Resende; suplentes - Deputados Arlen Santiago e Fahim
Sawan; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente -
Deputado Sávio Souza Cruz; pelo DEM: efetivo - Deputado Delvito
Alves; suplente - Deputado Gustavo Valadares; pelo PV: efetivo -
Deputado Hely Tarqüínio; suplente - Deputado Délio Malheiros.
Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado,
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do Nome do Doutor Luís Carlos Balbino Gambogi para Compor o
Conselho de Defesa Social. Pelo BSD: efetivos - Deputado João Leite
e Deputada Gláucia Brandão; suplentes - Deputados Ademir Lucas e
Lafayette de Andrada; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever
Lopes; suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PT: efetivo -
Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputado André Quintão; pelo
DEM: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Ruy
Muniz. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
1.583/2007, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em 27/11/2007, dos
Requerimentos nºs 1.468/2007, do Deputado Doutor Viana,
1.496/2007, do Deputado Weliton Prado, e 1.507/2007, do Deputado
Sebastião Helvécio; de Transporte - aprovação, na 33ª Reunião
Ordinária, em 27/11/2007, do Projeto de Lei nº 1.091/2007, do
Deputado Zé Maia, e dos Requerimentos nºs 1.460/2007, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 1.477/2007, da Deputada Gláucia
Brandão; de Administração Pública - aprovação, na 33ª Reunião
Ordinária, em 28/11/2007, dos Requerimentos nºs 1.500 a
1.503/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Participação
Popular - aprovação, na 13ª Reunião Extraordinária, em 26/11/2007,
das Propostas de Ação Legislativa nºs 43, 89, 90, 95, 128, 129, 130,
145, 146, 148, 151, 158, 168, 170, 227, 282 e 542/2007, de autoria
popular, na forma de emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007, das Propostas de Ação Legislativa nºs 96, 98, 122, 314,
317, 362, 364, 421, 424, 432, 442, 443, 444, 481, 483, 488, 489, 490,
499 e 540/2007, de autoria popular, na forma de emendas
apresentadas aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007, das
Propostas de Ação Legislativa nºs 272, 274, 275, 278 e 279/2007, de
autoria popular, na forma de emendas apresentadas ao Projeto de Lei
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1.615/2007 e de requerimentos, das Propostas de Ação Legislativa
nºs 138, 140, 141, 142, 143, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 162,
164, 165, 166, 171, 173, 273, 276, 277, 280, 295, 296, 297, 298, 299,
302, 304, 307, 309 e 328/2007, de autoria popular, na forma de
requerimentos apresentados, e rejeição das Propostas de Ação
Legislativa nºs 144, 160 e 327/2007, de autoria popular; de Saúde -
aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 28/11/2007, do Projeto de
Lei nº 1.659/2007, do Deputado Leonardo Moreira, e dos
Requerimentos nºs 1.451/2007, do Deputado Hely Tarqüínio,
1.474/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e 1.485 a 1.493/2007,
do Deputado Weliton Prado; e de Meio Ambiente - aprovação, na 33ª
Reunião Ordinária, em 28/11/2007, dos Requerimentos nºs 1.453 e
1.457/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e 1.504/2007, do
Deputado Dalmo 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 dos
Deputados Leonardo Moreira, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 438/2007, Doutor Rinaldo, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 1.796/2007, e Fábio Avelar, solicitando
a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.669/2007 (Arquivem-se
os projetos.); nos termos do inciso VII do art. 232 c/c o art. 141 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
1.093/2007; e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Gil Pereira, solicitando
que o Projeto de Lei nº 1.116/2007 seja encaminhado à comissão
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Meio
Ambiente perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de

Resolução nº 1.630/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de
reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/1975. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
promulgação.

Questão de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve. Na

semana passada, já havia cobrado da Mesa da Assembléia
Legislativa uma posição a respeito de um requerimento de minha
autoria, aprovado na Comissão de que sou Presidente, a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Venho aqui, mais uma
vez, para fazer uma cobrança à Mesa da Assembléia Legislativa: ou
ela não está se reunindo, ou esse requerimento está engavetado,
ficando por último para ser apreciado. Peço informações ao
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito da
construção da nova sede do Tribunal e de seu processo licitatório.
Gostaria de uma informação da Mesa do porquê de não lhe ter
designado relator e de ele não ter sido colocado em votação e
encaminhado ao Tribunal de Justiça, já que é matéria de suma
importância por se tratar de uma construção que acarretará
investimentos da ordem de mais de R$400.000.000,00. Gostaria de
pedir a V. Exa. que levasse este recado ao Presidente Alberto Pinto
Coelho, solicitando uma maior celeridade e um olhar mais carinhoso
para este Deputado e esse requerimento, que já foi aprovado em
Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Padre João. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, saúdo também os colegas
Deputados, todos que nos acompanham das galerias e pela TV
Assembléia. Primeiro, cumprimento o Presidente Lula por garantir,
com o conjunto de políticas públicas que está em curso no Brasil, no
Jequitinhonha e por todos os cantos, de fato, elevar o Brasil ao
primeiro lugar em relação ao índice de desenvolvimento humano - IDH
-, garantindo, sobretudo, saúde e educação. O Brasil, pela primeira
vez na história, entra para o grupo dos países de alto desenvolvimento
humano. Isso também mostra a diferença da política tucana de
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privatização, uma política de exclusão e de concentração de renda, ao
invés de distribuição.

Gostaria de começar meu pronunciamento falando das denúncias
que foram apresentadas e que não tiveram repercussão. Se
verificarmos em nível nacional, várias pessoas saíram de partidos e
de governos. Medidas foram tomadas. Tivemos denúncias do PT no
governo federal. Elas foram apuradas, muitas pessoas foram punidas,
outras estão em fase de apuração, mas, em Minas Gerais, é diferente.
Em Minas Gerais, já foi concluído o inquérito comprovando que saiu
dinheiro da Cemig, da Comig, da Copasa e, em 1998, dinheiro do
Bemge. Saiu dinheiro público para financiar a campanha dos tucanos,
envolvendo inclusive o primeiro escalão do governo do Estado.
Citaram o próprio Secretário Danilo de Castro, que recebeu e
coordenou o processo político com o Ministro Walfrido dos Mares
Guia, que caiu. Ele está recebendo sua punição, mas, para o Senador
Azeredo, que foi o principal, a peça-chave, ainda não houve nenhuma
medida entre os tucanos.

A palavra-chave, que sempre nos persegue, é a tal “coerência”.
Vemos Líderes do PSDB, tanto no Senado quanto na Câmara,
exigindo afastamento e punição do Presidente. Mas qual é o papel do
PSDB em Minas Gerais? Uma das pessoas que recebeu recurso é o
próprio Governador Aécio Neves. Para um presidenciável, será que
fica bem não ter nenhuma ação, nenhuma medida em relação aos
beneficiados pelo “valerioduto”, uma vez que tudo começou aqui, com
provas, em 1998? Temos provas do que aconteceu em 1998, mas há
quem diga que tudo começou em 1994, todo um sistema de dinheiro
público saindo através de empresas. Em algumas empresas, não se
chega a ninguém, parece que são fantasmas.

Saíram, comprovadamente, por exemplo, R$1.500.000,00 da Cemig;
R$1.500.000,00 da Copasa; R$1.000.000,00 do Bemge;
R$1.000.000,00 do Crédito Real; R$500.000,00 da Loteria;
R$1.000.000,00 da Comig. Quanto à Comig, referimo-nos a trazer
também ao Plenário o Deputado Laudelino Augusto, que pediu a CPI
da Comig e foi ignorado, porque, se houvesse essa CPI, iríamos
chegar ao “valerioduto”, às lideranças-chaves do governo da época e
também do atual governo.
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Sr. Presidente, apresentaremos ao Procurador do Estado uma
solicitação para que esse dinheiro público seja devolvido. É dinheiro
do povo e tem de ser devolvido aos cofres públicos. É dinheiro que
custa o sacrifício dos servidores, como os da Cemig, e de
consumidores pobres, que pagam altas taxas. E a taxa da energia é a
mais cara, com impostos também ultrapassando 42%. Por coisas
dessa natureza é que temos de fazer a boa política, Deputado Getúlio
Neiva. Minas Gerais tem de dar exemplo de capacidade de gestão, de
transparência, de ética, de zelo pela coisa pública. É o que estamos
solicitando, e também protocolarei à Mesa para pedir providências em
relação ao desvio desse recurso. Isso foi desvio de dinheiro público, e
não simplesmente um desvio de objetivo para uma coisa pública, o
que também não deixa de ser crime. É um desvio sério.

Pedimos a verdadeira justiça, que se dará somente quando esse
dinheiro retornar ao cofre público. Isso envolve lideranças-chave do
governo, como o Secretário Danilo de Castro, entre outras lideranças
que receberam indiretamente esses recursos. Essa é a nossa
solicitação e o apelo que também iremos fazer ao Ministério Público.

Se colocarem em dúvida, temos cópias do DOC, ou seja, temos toda
a transferência do dinheiro comprovada pela Polícia Federal, em
documentação autêntica, com o nome de cada um. Então, queremos
duas coisas. Primeiramente, uma decisão política: qual é a posição
política do Governador Aécio Neves em relação ao “mensalão”
mineiro, em relação ao “valerioduto”, que começou em Minas Gerais e
tem pessoas-chave do seu governo? Queremos um posicionamento
político do Governador. A outra coisa que pedimos e reiteramos aqui é
uma satisfação ao povo mineiro quanto à devolução desse dinheiro
público. Esse dinheiro é do povo, é do cofre público, e é uma injustiça
o povo mineiro continuar pagando altas taxas. Há um projeto
tramitando nesta Casa, de iniciativa popular, que é a garantia da
gratuidade de 100kW de energia para famílias comprovadamente
carentes.

Além disso, o respeito para com os servidores da Cemig. Em vez de
abrir o próprio concurso público, permite a precariedade não somente
dos salários, de direitos adquiridos, mas também das terceirizadas,
que não dão condições dignas de trabalho, acarretando índices de
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acidentes, com mortes, como ocorreu em Minas Gerais. Isso
comprova que não é uma energia limpa.

Saudações ao Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da
Comissão de Política Agropecuária, que também ouviu ontem, em
Montes Claros, o clamor dos agricultores e de quem está pagando
altas contas de luz - que, aliás, são inviáveis -, dizendo que o Projeto
Jaíba não tem sustentação em razão da energia elétrica. Como
irrigarão a agricultura? Esse foi um grande clamor na audiência
pública realizada ontem, em Montes Claros. Essa é a energia mais
cara do Brasil. Portanto, inviabiliza a agricultura irrigada neste Estado.

Quero deixar bem claro: o foco é este, Deputado Durval Ângelo.
Alguém que se coloca como presidenciável, que tem, entre as
Lideranças do próprio PSDB, solicitado coerência da Justiça; vão à
tribuna, de forma voraz, Líderes do próprio PSDB, exigindo coerência,
e são os mesmos tucanos, em Minas Gerais, que participaram do
mesmo esquema. Quer dizer, a matriz do esquema ocorreu no
Estado. Aqui os tucanos têm um outro posicionamento, que é o de
acobertar e de impedir a imprensa. Na realidade, nada sai. Já foi
concluído. O que será que essas pessoas querem? Qual deve ser o
posicionamento do Governador em relação a esse assunto? Se essa
postura fosse coerente, ocorreria o afastamento imediato de todas as
Lideranças envolvidas no desvio de recursos públicos em Minas
Gerais. Desde 1998, já há a comprovação - aliás, deve-se pedir a
apuração desde 1994. Para alguém que se coloca como
presidenciável, isso é indispensável. Dinheiro e satisfação são devidos
aos mineiros e a todo o povo brasileiro. É o que solicitamos.

Como já disse aqui, temos cópias dos DOCs. A própria Cemig deu
uma satisfação a esta Casa, repassando a data com os respectivos
valores em propaganda que foi apresentada por meio da SMP&B,
portanto é o “valerioduto” funcionando em 1998. No caso do governo
federal, já houve um posicionamento, sobretudo em relação ao
Walfrido dos Mares Guia. E em relação a pessoas que estão no
primeiro escalão do governo Aécio Neves envolvidas também nesse
esquema de desvio de dinheiro público? Isso é uma vergonha. Nós,
mineiros, não podemos admitir práticas dessa forma e, sobretudo, pôr
um pano quente, deixar todos impunes e simplesmente serem citados
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como se nada tivesse acontecido. O que se quer é um
posicionamento político e, ao mesmo tempo, a devolução desse
dinheiro, que pertence ao povo mineiro, pois saiu da Cemig, da
Comig, da Copasa e do Bemge. Portanto é um dinheiro público. Não é
justo não o devolverem. Essa é a nossa solicitação, Sr. Presidente.
Estaremos aguardando providências. Acionaremos, mais uma vez, o
Ministério Público, para que solicite o ressarcimento desse dinheiro.
Esperamos que o Governador, numa linha de coerência com o
partido, exija o mesmo que vem cobrando tanto na Câmara quanto no
Senado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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 Durval Ângelo. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado
Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, diante das dezenas de
manifestações que recebi, por telefone ou por “e-mails”, em função do
discurso que fizemos ontem, à tarde, neste Plenário, e da intervenção
que fizemos pela manhã, gostaria de esclarecer algumas coisas, não
para aliviar qualquer um dos termos, quaisquer das expressões que
utilizei. Com toda a certeza, parafraseando o oposto de Vandré, não
vou falar de flores. Falei ontem a respeito da portaria do Tribunal de
Justiça, em relação à efetivação de cargos de Oficial de Apoio
Judicial. Reafirmo, pasmem os senhores, que Ribeirão das Neves,
que tem mais de 4 mil encarcerados, sendo até identificada, de forma
equivocada, como a cidade carcereira do Brasil, terá, a partir do
próximo ano, um crescimento de vagas que passará de 8 mil, em
presídio. Sabendo que o interno do sistema carcerário responde por
mais de um procedimento, chegaremos à conclusão de que teremos,
no mínimo, 20 mil processos na Vara de Execução Criminal de
Ribeirão das Neves, onde há uma Juíza, um Promotor e cinco
funcionários. Todavia o Tribunal reativa, como estabelece a lei, 4.051
cargos de Oficial e põe para Ribeirão das Neves zero cargo. Não
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citarei nome, mas há vara de execução em Minas Gerais que tem
quatro Juízes cooperadores e 58 funcionários. Ribeirão das Neves
tem cinco funcionários, e dois estão em licença-saúde.

Isso é um absurdo. Afirmei e afirmo novamente: vamos entrar em
obstrução em relação à suplementação orçamentária do Tribunal de
Justiça, porque, para mim, há uma insensibilidade do Tribunal em
relação a Ribeirão das Neves. Quem quer mais dinheiro para o
Tribunal? Acredito que todo recurso será para atender questões
justas, para honrar compromissos mais que necessários, todavia,
apesar de toda a precariedade de Ribeirão das Neves, tal Tribunal
não ativa nenhuma vaga de Oficial de Justiça para esse Município.

Registro a presença do ex-Deputado, ex-Vice-Presidente e ex-1º-
Secretário desta, Casa Clêuber Carneiro. É uma alegria recebê-lo
aqui. Com certeza, este Plenário tornou-se grande com sua presença.
Obrigado, Deputado.

Continuando meu pronunciamento, Srs. Deputados, público
presente, é necessário que alguém da Mesa do Tribunal de Justiça
venha a público explicar essa portaria. Este ano esta Casa não votará
suplementação orçamentária se não houver sensibilidade diante da
situação em que se encontra o Judiciário de Ribeirão das Neves. No
“site” da Assembléia, Comissão de Direitos Humanos, consta o
relatório da visita da Comissão no mês passado à Vara de Execuções
Criminais de Ribeirão das Neves. Quem quiser entrar no “site” da
Assembléia poderá verificar o espetáculo de horror que são as
dependências da Vara de Execuções Criminais. Talvez alguns
cárceres reprovados do interior do Estado estejam em melhores
condições que as dependências da referida Vara, onde uma
funcionária efetiva chegou a ser contaminada por tuberculose.
Portanto, não se trata de postura radical. Aproveito a oportunidade
para fazer um apelo a Associação dos Magistrados de Minas Gerais -
Amagis. Peço à diretoria da Amagis que, por favor, faça uma reunião
na Vara de Execuções Criminais. Peço ao Presidente da Amagis, o
grande Juiz Nélson Messias, e ao Vice-Presidente, Desembargador
Bahia, irem lá. Tenho certeza de que providências serão tomadas com
rapidez. Fiquei sabendo que a Corregedoria esteve lá e recomendou
mudanças, entre as quais que se convocassem mais servidores.
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Todavia, até hoje isso não foi efetivado. Quanto ao discurso que fiz
pela manhã, reafirmo: é errado o nome Tribunal de Justiça Militar de
Minas Gerais; na realidade, deveria denominar-se Tribunal de Injustiça
Militar. Há pouco, por telefone e por ”e-mail”, recebi manifestações de
policiais militares, praças, Oficiais superiores e subalternos
intermediários. Todos eles concordam plenamente com o que eu disse
aqui hoje. Conforme informações que recebi, há um constrangimento
na própria corporação em virtude dessas decisões do Tribunal. Então,
vamos lutar. É a bandeira pela extinção do Tribunal de “Injustiça”
Militar de Minas Gerais, que é corporativo, trabalha pouco, e suas
decisões estão sendo uma vergonha em Minas Gerais. Sr. Presidente,
em função das inúmeras manifestações, todas favoráveis, vim ao
Plenário esclarecer essa questão. Pela manhã, quando eu disse que
na Semana dos Direitos Humanos, que se iniciará no próximo dia 10,
faremos um grande movimento para mobilizar a sociedade e
usaremos o “slogan” “Fora, TJ Militar”, referi-me apenas aos
advogados da OAB, mas, na verdade, envolveremos também
entidades da sociedade civil, ONGs e entidades de direitos humanos.
O nosso objetivo é realizar em Minas Gerais um grande movimento
pela extinção do Tribunal. Acometido por um afã, não concluí meu
pensamento pela manhã. Todavia, aproveito esta oportunidade para
esclarecer que não só os advogados, mas também toda a sociedade
se mobilizará pela extinção do Tribunal. A partir de amanhã
iniciaremos o processo, coletando assinaturas dos Deputados com
vistas a apoiar a Emenda à Constituição nº 21, do Senador Tasso
Jereissati, uma vez que ela é muito mais ousada que a nossa, dentro
da competência do Congresso Nacional, e visa extinguir toda a Justiça
Militar no Brasil. Então só teremos a Justiça comum, apenas uma
Justiça. Na Casa, já nos manifestamos contra os fóruns privilegiados
de Juízes, de Promotores, de Deputados e de membros do Poder
Executivo; e agora para nós seria importante também a extinção da
Justiça Militar, um resquício, um entulho da ditadura. É isso que
representa a Justiça Militar, e a de Minas é um pouco isso, agravado à
potência “n”. Gostaríamos de esclarecer, de voltar à tribuna, para
colocar essas questões a fim de reafirmar a nossa intervenção da
manhã. Queremos deixar bem claro que hoje o Tribunal de Justiça
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Militar de Minas Gerais fere o Estado Democrático de Direito. Vocês
ouviram aqui o depoimento que li de um Juiz que fala sobre o
Aglomerado Morro das Pedras. Eu citei de manhã, além da
discriminação contra regiões pobres, uma pérola que diz: “O Morro
das Pedras é sabidamente o local mais perigoso de Belo Horizonte,
onde reina o tráfico de drogas com as constantes brigas de
quadrilheiros. Ali não existe o Estado de Direito, mas um Estado
paralelo ao Estado de Direito. É claro que aquele que freqüenta o
Morro das Pedras, principalmente à noite, ou tem ligação com os
bandidos, ou é comprador de droga, ou é o manda-chuva na
localidade. Aquele que estiver ali de madrugada contribui muito para
ser assaltado, ou até morto, por quem quer que ali esteja”. O Juiz diz
que ali não tem Estado de Direito, que não é Brasil. Lá se pode matar,
como o Ten. Tavares matou o jovem Marcelo de Araújo Braga, na
madrugada do dia 17/3/2001 para o dia 18/3/2001. Não podemos nem
chamar esse senhor de Juiz. Isso é a excrescência que representa a
Justiça Militar. Então lá não tem Estado de Direito, Sr. Presidente. É o
que está escrito, e foi um Juiz que escreveu isso. Um Juiz não, mas
um Coronel eventualmente com o título de Juiz. Isso significa que lá
se pode matar e que o Tenente fez certo ao matar, Deputado Getúlio
Neiva. V. Exa., que enfrentou o arbítrio, o estado de exceção, que
respondeu a inquérito policial militar... Isso está aqui, na sentença. Por
isso falei e comparei que, se Stanislaw Ponte Preta estivesse vivo,
seria um novo festival de besteiras que assola o País essa sentença
do Tribunal de Justiça Militar.

O Juiz diz que lá não tem Estado de Direito e que se pode matar
quem está à noite na rua. Ora, nas favelas moram pobres. Citei o
jornal “O Tempo”, que trouxe a pesquisa de amostragem por domicílio,
esta amostra que, dos que consomem droga no País, 62% são da
classe A. Isso representa 5,8% da população. Se somar a classe B,
70% do consumo de droga estão na elite, entre os ricos. Mas lá não
pode ser Estado de Direito. Então se deixa consumir, nas festas das
elites, as drogas sintéticas e esse troço todo, mas, no meio dos
pobres, não pode. Lá não tem Estado de Direito. O Juiz colocou isso
na sentença; que lá se pode matar e que quem está na rua é
quadrilheiro, bandido ou conivente com ele. Então o Ten. Azambuja -
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o Tavares - pôde chegar lá atirando e matando. Voltei a esta tribuna,
Deputado Getúlio Neiva, apenas para reafirmar o que disse, porque
recebi muitos pedidos para reconsiderar algumas coisas e retirar
algumas expressões. Quero deixar bem claro que não quero falar de
flores, mas quero falar da realidade. A realidade é nua e crua. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Gostaria de registrar a presença no Plenário do
nosso querido amigo, ex-Deputado e ex-Vice-Presidente desta Casa,
Deputado Clêuber Carneiro.

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, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, caros telespectadores, o ex-Deputado Estadual Clêuber
Carneiro também será tema do meu pronunciamento daqui a pouco.
Já trabalhou aqui na Assembléia em prol do ICMS Solidário e da Lei
Robin Hood. Lembro-me muito bem da sua luta em 1994.

Sr. Presidente, gostaria de lembrar que, nesta terça-feira, com a
presença do Presidente da Assembléia - infelizmente o Governador
não pôde pousar porque chovia muito na Cidade do Serro -,
entregamos a Comenda Theophilo Ottoni. Entre os agraciados,
estava, por indicação nossa, o Dr. Jarbas Soares, Procurador-Geral
do Ministério Público de Minas Gerais, numa demonstração clara de
que a instituição precisa ser preservada, respeitada, embora V. Exa.
saiba da luta, do trabalho que todos nós tivemos para tentar modificar
o comportamento de certa parte do Ministério Público, que trata os
políticos como se fossem marginais, acusando-os indevidamente.
Continuamos com o mesmo ponto de vista. A maioria dos
Procuradores e dos Promotores de Justiça é séria e competente, mas
uma minoria de “holofotários” merece sempre a nossa repreensão
pública aqui, na Assembléia de Minas. Essa homenagem que foi
prestada ao Jarbas Soares foi de coração, de quem respeita a
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instituição e quer ver o Ministério Público crescendo.
Presidente Fábio Avelar, convido V. Exa. a estar conosco em Teófilo

Otôni no próximo dia 10, ocasião em que será inaugurada a Copanor,
na Rua Otto Laure, no Bairro Marajoara. Como o Presidente Fabinho
nos ajudou muito nesse projeto ao longo deste ano, gostaria que o
senhor estivesse lá, porque a Copanor construirá rede de água e
esgoto tratados para as mais de 600 localidades do Norte e do
Nordeste de Minas. Serão beneficiados povoados, vilas e Distritos
com mais de 200 habitantes, além de cidades com menos de 5 mil
habitantes, sendo que a tarifa será 35% mais barata que a cobrada
hoje pela Copasa. Realmente esse é um programa social fantástico do
governo Aécio Neves, e V. Exa. nos ajudou.

Gostaria de cumprimentar e destacar esse cumprimento ao Juiz
José Maria Pataro, que atua na nossa Teófilo Otôni, pela declaração
que deu ao jornal “Tribuna do Mucuri”. Ele diz que é contra a lei que
trata o consumidor de droga como vítima e o exclui da pena privativa
de liberdade, afirmando que, se não houvesse consumidor, não
haveria traficante. Quem alimenta o tráfico é o consumidor. Mas o que
mais o incomoda é a superlotação nas cadeias - em dezembro,
entregaremos uma cadeia pública com 380 vagas. De forma clara, o
Juiz diz que alguns indivíduos com idade entre 14 e 17 anos têm
corpo e desenvolvimento psíquico de adultos, sendo muitos
assassinos cruéis que deveriam, portanto, responder ao processo
normalmente e, se condenados, cumprir a pena no cárcere.

O Juiz manifesta uma posição, que venho defendendo desde o mês
de fevereiro, de que temos de rever o Estatuto da Criança e do
Adolescente, em relação aos criminosos de menor idade. Temos de
trabalhar pela redução da idade penal e baixá-la para 16 anos ou para
15 anos. Hoje, um rapazola de 16 anos é adulto, já está reproduzindo
e já é pai. Portanto está na idade de poder receber e ser eleitor,
também já podendo ser condenado pelo crime que comete. Essa é
outra referência.

Quero retomar um assunto, Sr. Presidente, na presença do ex-
Deputado Estadual, hoje Deputado Federal, Clêuber Carneiro, que
está aqui conosco nos honrando com sua presença.

Em 1994 - já disse isso aqui em outros pronunciamentos -, o



1864

Deputado Clêuber Carneiro defendeu a bandeira da redistribuição do
ICMS para os Municípios mais pobres do Estado de Minas Gerais e
sofreu e brigou muito com o Triângulo e com o Sul de Minas, mais
precisamente com os representantes das cidades mais ricas. Lembro-
me de faixas xingando Clêuber Carneiro, pelos quatro cantos em volta
da Assembléia. Eu me lembro disso.

Posteriormente, o meu partido, na época o PL, já que eu havia
brigado no PMDB, negociou a candidatura do Sr. Eduardo Azeredo,
na sua campanha ao governo do Estado. Estabelecemos dois pontos
importantes para podermos apoiá-lo, e um deles foi que ele enviasse
para a Assembléia, com o apoio do governo, uma lei de redistribuição
do ICMS, e assim nasceu a Lei Robin Hood. O lutador que começou
tudo isso está aqui conosco, o Deputado Federal Clêuber Carneiro.

Hoje, Sr. Presidente, fiz um pronunciamento reclamando que, desde
o ano de 2003, por intermédio do Deputado Dinis Pinheiro, esta
Assembléia está tentando fazer a redistribuição dos 4,61% que
ficaram para as cidades mineradoras, cujo prazo já se esgotou, e que
foram incorporados ao VAF e está prejudicando 672 Municípios de
Minas Gerais. Assim, essa redistribuição precisa ser feita. O Deputado
Dinis Pinheiro, meu companheiro e Secretário desta Casa, com o
nosso apoio e aplauso, durante tanto tempo lutou pelo projeto do
ICMS Solidário, que redistribui mais um pouquinho dos recursos para
as cidades mais pobres. Infelizmente, talvez ele tenha de ficar mais
um ano, o ano de 2008, usando como bandeira o ICMS Solidário. Não
desejo isso para o meu querido amigo Deputado Dinis Pinheiro, uma
vez que gostaria de liquidar a fatura ainda neste ano. Desde 2003, ele
vem lutando por isso. E agora estou achando o Dinis Pinheiro um
pouco silencioso nessa matéria. Portanto gostaria de desafiá-lo, como
amigo, a fazer conosco uma pressão sobre a Mesa e sobre o Colégio
de Líderes, para que esse assunto seja colocado na pauta. Por que
será que esse assunto, o projeto de distribuição do ICMS para as
cidades mais pobres de Minas Gerais, sumiu, desapareceu da pauta e
não aparece nem mais nas comissões? O que aconteceu com ele?
Alguns companheiros me dizem que o Triângulo ameaçou e disse que
vai rebelar-se e criar o Estado do Triângulo, rompendo com o governo,
e que o governo está com medo. Não acho que o Governador Aécio
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Neves tenha medo de nada, do contrário não estaria na posição que
ocupa hoje. Além disso, o nosso Governador tem demonstrado que é
um homem respeitador do Poder Legislativo, ou seja, ele não interfere
nesta Casa da forma como acham que pode interferir. Por outro lado,
será que vamos continuar com essa novela no ano de eleição
municipal? Com essa mesma novela de rediscutir redistribuição de
ICMS? Com certeza, isso será pior. Quanto aos Deputados que
defendem o privilégio de continuar defendendo os 4,61% do ICMS,
que era redistribuído para as mineradoras e que foi engolido pelo
VAF, para as cidades mais ricas, quero vê-los defendendo isso no ano
que vem, desta tribuna. De que forma eles conseguirão discutir isso?
Porque, na verdade, eles são votados em cidades-pólo importantes,
das regiões ricas, mas tiveram sempre 10 mil, 15 mil, 20 mil votos nas
cidades pequenas e pobres. Vai ficar difícil o discurso no ano que
vem. O melhor é liquidarmos a fatura neste ano e não deixá-la para o
ano que vem. Também existe a preocupação de outros Deputados um
pouco mais calmos, dizendo que, na verdade, não podemos tirar de
algumas cidades ricas esse dinheiro agora e distribuí-lo, no ano que
vem, para as cidades mais pobres, porque é o último ano do mandato
dos Srs. Prefeitos. Se é esse o problema, então podemos fazer um
acordo. Nós votamos a lei para entrar em vigor em janeiro de 2009.
Há possibilidade de acordo nesta Casa, mas não podemos mais
passar para o ano que vem discutindo esse assunto. Assim como não
podemos deixar passar para o ano que vem a novela da
reestruturação do Poder Judiciário em Minas Gerais, projeto que ficou
aqui o ano de 2006 inteiro sem ser votado. Eu havia dito que o projeto
tinha caído em exercício findo, mas um colega me corrigiu. Não caiu
em exercício findo, simplesmente não foi votado. Falei a expressão
“caiu em exercício findo” porque é mais fácil de entender. O projeto
volta a esta Casa, é discutido e, de repente, empaca e desaparece
nas comissões. Sumiu, “tomou Doril”. O projeto do Judiciário sumiu.

Há uma especulação de que a Amagis ainda não chegou a um
entendimento com o Presidente do Tribunal. Ora, há tantas
possibilidades de negociação para que possamos, como Deputados,
exercer a obrigação que assumimos com nossos eleitores de ampliar
as nossas comarcas, melhorar o Judiciário do interior das Minas
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Gerais, criar as entrâncias especiais nas cidades-pólo, criar a
oportunidade de o Juiz ter seus auxiliares para dinamizar a aplicação
da justiça. Ninguém nesta Casa respeita tanto a Justiça como nós.
Ninguém defende tanto o Judiciário como nós. Mas não podemos
terminar o ano sem apreciar um projeto que conhecemos desde 2006,
e eu nem estava aqui. No último dia de votação de 2006, lembro-me
que vim a esta Casa pedir humildemente aos Deputados que
tentassem colocar o projeto do Judiciário na pauta para votação em 2º
turno, pois já havia sido votado em 1º turno. Não se votou. Não houve
interesse.

Sabemos que há reuniões com a Amagis e com o Sr. Presidente.
Gostaria, aliás, de dizer que, por requerimento de minha autoria, a
quatro mãos com o Deputado Alberto Pinto Coelho, oferecemos ao Dr.
Orlando Adão a Medalha do Grande Mérito Legislativo, o que
demonstra nosso respeito pelo Poder Judiciário. Mas precisamos
buscar um entendimento com a Amagis para que o projeto seja votado
ainda este ano. Não podemos abrir mão do nosso Poder Legislativo.
Não podemos deixar de operar o sistema legislativo para o qual fomos
eleitos, pois fomos eleitos para isso. E não podemos aceitar que
projetos dessa importância, mais uma vez, sejam postergados e
passados para 2008. Esse será um ano complicado, de eleições,
cheio de confusão.

Temos que alertar os líderes partidários. Vou sair aqui do Plenário e
vou para a reunião do meu partido, que fechará a questão a respeito
desses dois projetos. Convidamos o Líder Deputado Mauri Torres
para participar conosco, e vamos começar a trabalhar fortemente para
que esses dois projetos sejam apreciados este ano. Mais ainda, a
proposta de emenda à Constituição do nosso companheiro Deputado
Gilberto Abramo coloca, de forma clara, que o Ministério Público terá
que prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Até hoje o Ministério Público não presta contas a ninguém. O jornalista
Fábio Fagundes, ali presente, não sabia. A maioria das pessoas não
sabe que o Ministério Público não presta contas a ninguém.
Precisamos ver a quem presta contas.

Então, são três projetos importantes, que, lamentavelmente,
desapareceram das discussões e atenções de nós todos. Este é um
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momento em que venho pedir aos colegas Deputados que nos ajudem
nessa tarefa ingente de colocar de forma clara o que está um pouco
obscuro. Sei que há buscas de negociações. Ninguém está acusando
ninguém de nada. O que queremos é mostrar que essa pauta de hoje
é minguada, com apenas dois projetos, enquanto há dezenas de
projetos prontos para entrar em pauta. Sabemos que, para que alguns
projetos falta uma reunião rápida de alguma comissão, entrem na
pauta.

Não gostaria que ficássemos aqui ao longo do Natal, até o Ano
Novo, mas, se for necessário, devemos ficar. Não podemos frustrar o
povo mineiro. O companheiro Fábio Avelar foi comigo a várias
reuniões no interior para discutir o ICSM Solidário com a população,
com as lideranças, com os Prefeitos. Com que cara de tacho
ficaremos - eu, Fábio Avelar, Dinis Pinheiro -, depois de andarmos o
Estado inteiro? Fizemos uma concentração na Assembléia, totalmente
lotada de lideranças do interior. De repente, o projeto do ICMS
Solidário some? Desaparece? Ninguém trata mais desse assunto?

Sr. Presidente, fica meu apelo sincero. Que os colegas Deputados
manifestem sua solidariedade como fizeram hoje nos
pronunciamentos da tarde, mas que nos ajudem com suas bancadas,
reunindo-se com Líderes a fim de que estes mudem a posição da
Mesa. Que a Mesa coloque esse projeto em discussão, pois são muito
importantes para a vida de 672 Municípios mineiros, que passariam a
receber mais um pouco dos parcos recursos.

Sou vizinho da Bahia. Alí, cidades como Mucuri, na beira do mar,
com apenas 30 mil habitantes, têm a mesma receita que a minha
Teófilo Otôni, embora o território seja de apenas 1/3 desta. Por quê?
Na Bahia, há o “royalty” do petróleo, que é de 4% e distribuído por
todos os Municípios. Aqui, o “royalty” do minério é distribuído de forma
irregular. O ICMS ainda não foi redistribuído. A receita de Minas
Gerais é menor que a de Municípios do Rio de Janeiro,
comparativamente à população. Também é menor que a de
Municípios baianos. Não é justo, como me confessava Clêuber
Carneiro há pouco, que não se aproveite essa oportunidade para fazer
justiça tributária. Precisamos entender a necessidade de uma solução.
Disse e repito, na reunião de Teófilo Otôni adverti os Prefeitos,
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Vereadores e lideranças de que, se não tomássemos cuidado, o
Triângulo iria “embananar” esse projeto aqui na Assembléia de Minas,
o que está acontecendo. O Triângulo é mais forte do que Minas
Gerais inteira, do que 672 Municípios, e está dominando a Assembléia
Legislativa. Sr. Presidente, não podemos aceitar isso.

Já pedi aos companheiros da Mesa que registrem meu nome no
pequeno expediente todos os dias, pois continuarei nessa luta até o
último dia de sessão. Ficarei pior do que o Weliton Prado. Vou bater
ele. Vou falar, falar, falar, mas não vou xingar. Temos dó desses
Municípios pequenos. O Clêuber Carneiro me confessou que, na
época em que tentaram votar o “Robin Hood” pela primeira vez e
“levaram tinta” porque o Triângulo foi contra, havia Municípios em
Minas que não compravam sequer um galão de gasolina com o
dinheiro do ICM. Hoje, nenhum Município recebe menos do que
R$15.000,00, mas a situação pode melhorar. Fizemos um desafio
para que o Governador Aécio Neves, ao chegar à Presidência da
República, mude a lei. Ao invés de distribuir apenas 25% para os
Municípios, que passe para 50%. Ele gosta de Minas Gerais, ama o
Norte do Estado, tanto que criou uma secretaria especial. Entretanto,
não adianta criar secretaria e não ter dinheiro. Precisamos de dinheiro
para os Prefeitos administrarem suas cidades e melhorarem suas
terras.

Sr. Presidente, desculpe-me ultrapassar o tempo. Conto com V.
Exa., da mesma forma que contei hoje à tarde, nessa luta que é
nossa, minha, do senhor, da Elisa Costa, da Ana Maria Resende, de
todos os municipalistas que entendem que o homem vive, trabalha e
produz no Município, sendo o Estado uma ficção jurídica, a nação
uma ficção jurídica, infelizmente caminhando para o terceiro ou quarto
mandato do Presidente da República. Um abraço.

O Sr. Presidente - Deputado Getúlio Neiva, sinto não poder aparteá-
lo, por estar presidindo esta reunião, mas gostaria de dizer-lhe que
estaremos ao seu lado. Tivemos a oportunidade, como disse em
aparte a V. Exa., de acompanhar todo o desenrolar das nossas
audiências públicas no interior. É mais do que urgente que lutemos
com a Mesa desta Casa, e pode estar certo que levarei ao nosso
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, a necessidade da
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colocação desse importante projeto do Deputado Dinis Pinheiro em
pauta.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de logo
mais, às 20 horas, e para a extraordinária de amanhã, dia 29, às 9
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: ( - A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

145/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 145/2007, da Câmara dos

Diretores Lojistas de Belo Horizonte - CDL -, objetiva incentivar a
estruturação do entorno do Circuito Cultural da Praça da Liberdade e
da região da Savassi.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva incentivar a estruturação do entorno
do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, principalmente da região
da Savassi, para atender aos setores do comércio, de serviços e da
rede hoteleira, segundo uma concepção da área como destino
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turístico.
O projeto estruturador Circuitos Culturais de Minas Gerais objetiva

dotar o Estado de uma moderna e inovadora rede integrada de
produção e disseminação cultural e artística, partindo de cidades-pólo,
com a implantação e a revitalização de espaços culturais públicos.
Para consecução desses objetivos, destacamos a Ação 1.299 -
Recuperação, Restauração e Adaptação dos Edifícios do Circuito
Cultural Praça da Liberdade.

O projeto prevê a criação de um complexo cultural formado por salas
e espaços multiuso para cinema, teatro, dança, concertos,
exposições, oficinas e cursos, videoteca e biblioteca, que funcionarão
em prédios públicos do entorno da praça. O circuito cultural Praça da
Liberdade deverá dotar Minas Gerais e Belo Horizonte de um
moderno e inovador pólo de produção cultural e artística formado por
treze prédios públicos.

Conforme consta no projeto, a Praça da Liberdade abrigará a mais
importante base da cultura brasileira. A Casa da Orquestra deverá
funcionar no prédio da Secretaria de Fazenda. Também será criado o
Centro Cultural Banco do Brasil, na sede da Secretaria de Defesa
Social, e promovida a ampliação do Centro de Referência do
Professor, em parceria com a Fundação Roberto Marinho.

De fato, a Praça da Liberdade é um dos símbolos mais marcantes
de Minas Gerais. Seu conjunto arquitetônico, seus jardins e sua
história têm sido, através dos tempos, uma referência cívica, um
permanente motivo de encantamento para todos e uma eterna fonte
de inspiração para escritores e artistas.

A revitalização do entorno do Circuito Cultural da Praça da
Liberdade é de fundamental importância para que aquela região
venha se firmar como destino turístico.

Assim, acolhemos a proposta em epígrafe, por meio de
apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 1.615/2007, alterando a
finalidade da Ação 1.299.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 145/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.
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Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
146/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 146/2007, de autoria do Clube
dos Diretores Lojistas de Belo Horizonte - CDL -, objetiva a
divulgação, na Casa de Minas, dos pólos de moda de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva a divulgação, na Casa de Minas,
dos pólos de moda de Belo Horizonte, como os do Barro Preto e do
Prado, para transformá-los em atração turística.

A Ação 1.048, do projeto estruturador Destinos Turísticos
Estratégicos, tem por finalidade gerar negócios a partir da exposição
do potencial turístico mineiro, principalmente para o segmento de
eventos e negócios.

Trata-se de ação oportuna e necessária para promover a divulgação
do Estado de Minas Gerais no País e no cenário internacional do
ponto de vista econômico e turístico. Nesse sentido, os pólos de moda
acima citados merecem ser destacados no âmbito da Casa de Minas,
tendo em vista que os referidos pólos abrangem mais de 5 mil lojas da
cadeia da moda, com destaque para as confecções, em especial as
de marca própria.

Assim, para ajustar a ação à proposta de iniciativa do CDL,
propomos a alteração de sua finalidade, na conclusão deste parecer.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 146/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
148/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 148/2007, de autoria da
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, objetiva
incentivar a adoção de práticas e meios de acessibilidade para
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos principais
equipamentos turísticos do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva criar mecanismos de incentivo à
adoção de práticas e meios de acessibilidade para pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida nos principais equipamentos
turísticos, como hotéis, pousadas, bares e restaurantes, em todos os
circuitos turísticos do Estado.

O projeto estruturador Destinos Turísticos Estratégicos tem por
objetivo estruturar e promover os destinos turísticos estratégicos de
Minas Gerais; no entanto, nas diversas ações do referido projeto não
se percebem medidas voltadas para atender pessoas portadoras de
necessidades especiais e aquelas com mobilidade reduzida. É bom
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lembrar que o universo de turistas com algum tipo de deficiência é
bastante expressivo, segundo dados divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

A proposta é pertinente ao PPAG e pode ser incluída nesse plano
como nova ação no âmbito do Programa Estruturador Destinos
Turísticos Estratégicos na área de resultado Rede de Cidades e
Serviços.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 148/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
149/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 149/2007, de autoria da
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, solicita a
implantação de programa de treinamento de pessoal voltado para
atendimento ao turista portador de deficiência e ao idoso.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, audiências públicas em Belo Horizonte, com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva a implantação de programa
específico de treinamento de pessoal receptivo turístico, para
atendimento às pessoas com deficiência e aos idosos.

O projeto estruturador Circuitos Culturais de Minas Gerais tem por
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escopo a criação de complexos culturais integrados a partir de
cidades-pólos do Estado, incluindo salas e espaços multiuso para
cinema, teatro, dança, concertos, exposições, oficinas e cursos, além
de espaços de convivência, de comercialização, de oportunidades de
negócio e de uso comunitário.

A proposta em apreço tem como destinatário o pessoal receptivo
turístico, visando a sua capacitação para atendimento do turista idoso
e do portador de deficiência. Na concepção do referido programa
estruturador, encontram-se implícitas ações que atendem à pretensão
do proponente. Não há como criar complexos culturais ou espaços de
convivência como bibliotecas, museus e exposições, sem treinamento
adequado de pessoal para atender a todos os segmentos turísticos.
Assim, para reiterar a necessidade de dar especial atenção ao
portador de deficiência e ao idoso, sugerimos o encaminhamento de
ofício à Secretaria de Estado do Turismo, solicitando o
desenvolvimento de programas específicos de treinamento dos
trabalhadores atuantes nessa área. Nesse sentido, apresentamos
requerimento anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 149/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

98, 122, 421, 424, 432 E 483/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 98/2007, de autoria da

Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí, 122/2007, de autoria
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miradouro, 421/2007, de
autoria da Fetaemg e do Consea-MG, 424/2007, de autoria do
Instituto Florestan Fernandes, 432/2007, de autoria da Associação da
Comunidade Quilombola de Santa Cruz, e 483/2007, de autoria da
CRSANS-Mucuri - Quilombola Ouro Verde de Minas, sugerem ações
de capacitação de professores das escolas no campo, implementação
de teorias e práticas de educação no campo e melhoria da rede física
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das escolas rurais.
Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as

propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, em 27/10/2007, em

Araçuaí, em 31/10/2007, em Juiz de Fora, e nos dias 6, 7 e 8/11/2007,
em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que
dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à
Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

As propostas de ação legislativa em análise sugerem, em síntese,
que seja dada especial atenção às escolas do campo, especialmente
no que concerne à qualificação docente, ao desenvolvimento de
projetos de educação no campo e à melhoria da infra-estrutura das
escolas rurais. A Proposta de Ação Legislativa nº 424 sugere ainda
que, nos projetos de capacitação docente, seja dada ênfase ao Vale
do Jequitinhonha.

A importância de se atribuir à educação no campo um tratamento
especial foi reconhecida recentemente, por meio da criação de uma
coordenação própria, na estrutura da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade - Secad -, da edição da
Resolução CNE-CEB nº 1, de 2002, e da realização de seminários em
todo o País em 2005, com a participação das secretarias estaduais de
educação, das prefeituras e de outras entidades interessadas.

Os pressupostos para a implementação de políticas e projetos de
educação no campo são a valorização da identidade própria da escola
do campo e da diversidade cultural das comunidades e a redução das
desigualdades educacionais históricas, existentes entre as áreas
urbanas e rurais.

Assim, consideramos que, em razão das especificidades dessa
modalidade de educação e da necessidade de implementar melhorias
significativas nas escolas rurais, incluindo a capacitação docente,
seria pertinente acatar o conjunto das propostas na forma da criação
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de um programa associado específico, denominado Atendimento à
Educação no Campo, com as ações de capacitação de professores e
melhoria da infra-estrutura das escolas do campo, bem como garantir
que todas as macrorregiões do Estado sejam atendidas.

Em razão da impossibilidade de se alocar recursos já para o
exercício de 2008, propomos a implementação gradativa das metas
físicas e financeiras, entre 2009 e 2011, com o atendimento pleno dos
estabelecimentos de ensino e dos professores no último ano de
vigência do PPAG.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 98, 122, 421, 424 e 432 e 483/2007 na forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº
1.616/2007.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.
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